
يف ةلئس األ تاباجإ
ىدتنم

و ديحوتلا ربنم
داهجلا

رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ يلو ريغبو َ ارس جاوزلا مكح



داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

لا:875 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

9 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

ينعي ارس)؟ ) اهلهأ ملع نودب دهاجم نم ةأرملا جاوز مكح ام
اهلهأ نأ ملعلا عم وه, هراتخا يلوو حاكن دقعب ارس هعم بهذت

نم نيدراطملا نم ألهن هيلع ةيشخلا دنع اصوصخ ,و نوملسم
يقابك اهتبطخ عيطتسي وال تاباغلا يف هتقو بلغأ و ةموكحلا

. دهاجم نم اهجاوز امامت نوضفري اهلهأ و بابشلا

umm abdullah: لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا،و لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللا،و دمحلا هللا،و مسب
: دعب وااله.اّمأ نم و هبحص و هلآ ىلع

ألروم كلذ ،و ّيعرشلا ريغ فّرصتلا اذه ىلع مادق اإل زوجي ال
: اهّمهأ

نوكي نأ لا ؤسلا يف ءاج ام بسح فّرصتلا اذه نم مزلي -1
لوسر لوقل لا األوق ّحصأ ىلع لطاب حاكن اذه ،و ةأرملا ّيلو نودب
اهّيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما امّيأ ": مّلس و هيلع هللا ىّلص هللا

و دمحأ هاور ،" لطاب اهحاكنف ، لطاب اهحاكنف ، لطاب اهحاكنف
. اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نم هنّسح و ّيذمرتلا

يلوو حاكن دقعب ارس هعم بهذت ينعي : لا ؤسلا يف ءاج -2
. ةأرملا ّيلو وه هّنأ معزي ناسنإب يتأي نأ ينعي وه. هراتخا

يذّلا بونذلا رئابك نم ،وكالامه روز ةداهش و بذك هيف اذه و
هللا؟. ليبس يف دهاجملا ب فيكف نمؤملا امهنع هّزنتي



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

،و ةيعرش ريغ عالةق اهّنإف عالةق امهل ناك نإ نيفرّطلا حصنأ
هللا ايقّتي ،ونأ ضعبلا امهضعب نع ادعتبي نأب امهحصنأف هيلع
ْنِم ُهْقُزْرَيَو * ًاجَرْخَم ُهَل ْلَعْجَي َهَّللا ِقَّتَي ْنَمَو ": هناحبس ،قلا ىلا عت
ِهِرْمَأ َبُغِلا َهَّللا َّنِإ ُهُبْسَح َوُهَف ِهَّللا ىَلَع ْلَّكَوَتَي ْنَمَو ُبِسَتْحَي ال ُثْيَح

." ًارْدَق ٍءْيَش ِّلُكِل ُهَّللا َلَعَج ْدَق

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ مهمكاحم ىلإ مكاحتلا و دوهي دنع لمعلا مكح

لا:665 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

9 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

امف ةناع وهاإل طباضلا ناك اذإو , بسكتلل دوهي دنع لمعلا مكح ام
عفد قح,وأ درل مهمكاحم ىلإ مكاحتلا زوجي لهو ؟ اهدودح يه

األرخى؟ لبسلا تمدع ,اذإ ةملظم

نمحرلا دبع وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

رفاكلا دنع ريجأك ملسملا لمع ةحابإ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ -
: نيطباضب

. اعرش حابي اميف لمعلا اذه نوكي األلو:نأ

ىلع مرحي هل،اذل ةناهإ وأ ملسملل ذإالل هيف نوكي :أال يناثلا
نماإلذاللهلواإلس كلذ يف امل رفاكلا ىدل مداخك لمعي نأ ملسملا

. هيلع ىلعي وال ولعي الم

نيملسملا بلالد نيلتحم دوهيلا ناك امل نكلو لص، األ ثيح نم اذه
امم مهدنع لمعلا ال مهدرطو مهداهجل يعسلا وه بجاولا ناكو
عون وه مهدنع لمعلا نإف نيملسملا بالد يف مهنيطوت يف دعاسي
ىلع مهنيعي اميف هلمع ناك االةاذإ وملا نم ،لب مهيلإ نوكرلا نم

، لزاعلا رادجلا و نكاسملا ءانبك رشابم لكشب نيملسملا اللبالد تحا



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

نوكي أال وهو ةحاب اإل يطرش دحا دوهيلا دنع لمعلا دقفي كلذبو
لصت مل نإ - ةمرحم رافكلا وماالة نأ كش ال اذإ مرحي اميف
دقاف دوهيلا دنع لمعلا نأ بلا غلا نأ عم اذه - رفكلا ىلإ اهبحاصب
ضرعتي مهدنع لمعي نم نأ بلا فغلا اضيأ ةحاب لإل يناثلا طرشلل

. ةناه نماإلذاللواإل عونل

ال مرحم نيملسملا بلالد نيلتحملا دوهيلا دنع لمعلا نأ الةص فخلا
ةصمخم يف ملسملا عقي مل ام اذه ، هيف لوخدلا ملسملل زوجي
بسكتلل قيرط يأ هل رسيتي ملو هلاالك هسفن ىلع يشخو ةرورضو

ب مازتل اال يرحت عم لمعلا هل زوجي اهدنعف دوهيلا دنع لمعلا إالب
نكلو ، تاروظحملا حيبت تارورضلا ف ءاملعلا اهركذ يتلا طورشلا

مع دجو ىتمو اهردقب ردقت ةرورضلا نأ ذإ كلذ يف عسوتي أال هيلع
. هيلإ لا االقتن هيلع بجو مهريغ دنع ال

مكاحمل مكاحتلا مكح نيع وهف مهمكاحم ىلإ مكاحتلا مكح امأ -
نأ يسدقملا دمحم يبأ انخيشل قبس دقو بالاند يف تيغاوطلا
...وهللا هيلإ عجراف ىدتنملا اذه ىلع لا ؤسلا اذه لثم نع باجأ

. ملعأ

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

و برغملا صالة نيب ميلستلا مدع لوح لا ؤس
؟ اهتنس

لا:971 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

13 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

انخويش هللا, نذإب عفانلا كرابملا ىدتنملا اذه ىلع مكب هللا كراب
ينكل ,و ةنسلا الة صل تمق و تيبلا يف برغملا تيلص دقل ماركلا
ةريح يف تحبصأ ينعي ال, مأ برغملا صالة نم تملس له تيسن
وهسلا ةدجس تدجسف مأال, ةنسلا و برغملا صالة نيب تلصف له

مأال؟؟ حيحص اذه يلعف لهف , ةنسلا صالة نم يئاهتنا دعب

يماشلا بهرم وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. كقفو لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هبفاأل تأي مل الةمأ صلا ناكرأ نم نكرب ىتأ له يلصملا كش اذإ
ىلع بلغي مل ام اذه - هلعفيل عجري نأ هيلعو هب تأي مل هنأ لص
يبأ ثيدحل - اساوسو حبصأ وأ ءاملعلا ضعب دنع سكعلا هنظ
هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا هنع هللا يضر يردخلا ديعس
اعبرأ مأ ثالاث ىلص مك ردي ملف صالهت يف مكدحأ كش اذإ " ملسو

نأ لبق نيتدجس دجسي مث نقيتسا ام ىلع نبيلو كشلا حرطيلف
أل امامتإ ىلص ناك نإو صالهت هل نعفش اسمخ ىلص ناك نإف ملسي

." ناطيشلل اميغرت اتناك عبر

كمايق يف تككش ىتم كنأ لئاسلا يخأ كيلع بجاولا ناكف
عرشتو موقت مث نمو وهسلل دجستو ملستل عجرت نأ ميلستلا نكرب



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

كميلستف مكحلل لهاج كنأ امب نكلو ، ديدج نم ةنسلا صالة يف
وه ربتعي برغملا نم تملس عفالدق نكت مل نإ ةنسلا يتعكر نم
صالة ىلع نيتدئاز ةنسلا يتعكرو برغملا صالة نم كميلست

برغملا صالة كل تحصف ؛ مكحلا ب كلهجل صالكت لطبت وال برغملا
. ملعأ ..وهللا ةنسلا صالة كل حصت ملو

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

الب طلا ىلع ةضورفم ةيلهاج ةدام ةسارد مكح ام
؟ اهتسارد

لا:451 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

13 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هللا.. ةمحرو مكيلع الم ...سلا مراك األ لضاف األ انخياشم

خسرت يهو " يريهامجلا ركفلا " اهمسأ ةدام ةعماجلا يف اندنع
بوتكملا قيلا امكو هللا عم عرشت يتلا تارمتؤملا أدبمو ةيعويشلل
يطختل إال ءيشل ال ةداملا هذه ةسارد مكح ,ام هناونع نم نابي

فوس ةداملا هذه رضحت مل اذإ ىنعمب ةنيعم سيردت ةلحرم
ينعي اهتسارد مكح ..ام اهتساردب لحإال وال اهيف بسار كنوربتعي

اإل بسح - ةبلطلا نم يلوح نمل ينييبت ؟عم اهتارضاحم روضح
بهللا صاخ عيرشتلا نأو رفك ةدام ةداملا هذه نأ - ةعاطتس

الم. ...وسلا ىلا عت

يبيللا ةشئاع وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نيملا ّظلا ىلع إالّ ناودع ال ،ونأ نيقّتملل ةبقاعلا هللاّنأ دمحلا
: دعب و

ِهَّللا َنِم ُنَسْحَأ ْنَمَو َنوُغْبَي ِةَّيِلِهاَجْلا َمْكُحَفَأ ": ىلا هللاعت قلا
هناحبس يّبر حضوأ . ةدئاملا ةروس نم "(50) َنوُنِقوُي ٍمْوَقِل ًامْكُح
ةيناسن اإل مكحت يتّلا تاعيرشتلا و ماكح ّنأاأل اآلةي هذه خالل نم



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

يناثلا مسقلا .و هعيرشت هللاو مكح وه األلّو مسقلا ، نيمسق ىلع
. هعرش هللاو مكح خفلا مكح ّلك يه و ةيلهاجلا ماكح يهاأل

وول نمؤم ريغ وهف هعرش مكحُي مل نم عالهّنأ يف ّزع نّيب و
َكوُمِّكَحُي ىَّتَح َنوُنِمْؤُي ال َكِّبَرَو :"َفال هناحبس ،قلا كلذ ريغ معز
َتْيَضَق اَّمِم ًاجَرَح ْمِهِسُفْنَأ يِف اوُدِجَي ال َّمُث ْمُهَنْيَب َرَجَش اَميِف

. ءاسنلا ةروس نم "(65) ًاميِلْسَت اوُمِّلَسُيَو

اهّنأ ّكش ال مكماظن فرط نم اهتسارد مكيلع ضرفُي يتّلا ةّداملا
و ةيلهاجلا ماكحأب عنتقإ دقف اهب اعنتقُم اهسرد نمف ، ةيلهاج ةّدام
نم ،اّمأ ةعيرش و ىلا هللاعت ماكحأ نع ضارع اإل اهمزاول نم يتّلا
هللاال ءاش نإف اهنم رّذحم اهل هراك ووه هيلع ةضورفم ألاهّن اهسرد
كاإلتخالط. ىرخأ ريذاحم ةساردلا ناكم يف نكي اممل كلذب سأب

. ملعأ ىو هللالعأ و

ةنجللا عوض ةباجإ
: ةيعرشلا

يرئازجلا نايفس صفح وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

يخأ نع ( ةأرملل هجولا ةيطغت ) رامتخ اال مكح ام
؟ جوزلا

لا:960 ؤسلا ةرسمقر األ هقف : مسقلا

13 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

؟ جوزلا يخأ نع رامتخ اال مكح وه ام

ينميلا ورمع وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

مكايإ قلا:( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رماع نب ةبقع نع
هللا لوسر :اي راصن األ نم لجر قفلا ,( ءاسنلا ىلع لوخدلا و

يوونلا ]قلااإلمام هيلع قفتم ]( توملا ومحلا ؟قلا( ومحلا تيأرفأ
,ألمهن هئانبأو هئابآ ريغ جوزلا براقأ ثيدحلا ب دارملا هللا: همحر
امنإو .. توملا ب نوفصوي وال اهب ةولخلا مهل زوجي ةجوزلل مراحم
امم مهوحنو تخ األ نباو معلا نباو معلا األخو نباو األخ دارملا

.أ.ـه ةجوزتم نكت مل ول هجيوزت اهل لحي

يخأ نع - اههجو ةأرملا ةيطغت وهو – رامتخ اال مكح نإف نذإ
اهيأ ىلا:(اي هللاعت ؛قلا بناج األ ةيقب نع رامتخ اال مكح وه جوزلا

جال نم نهيلع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوز أل لق يبنلا
نأ نينمؤملا ءاسن :"رمأ امهنع هللا يضر سابع نبا )قلا نهبيب

".أ.ـه بيب ال بجلا ّنههوجوو نهسوؤر نيّطغي

ىلا: عت هلوق نع يناملسلا ةديبع تلأس ": نيريس نبا قولااإلمام



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

اهب عنّقتف هيلع تناك ةفحلم عفرف ( نهبيب جال نم نهيلع نيندي )
هنيع جرخأو ههجو ىطغو , نيبجاحلا غلب ىتح هلك هسأر ىطغو

".أ.ـه رسي األ ههجو قش نم ىرسيلا

جال نم نهيلع نيندي )":" ريسملا "داز يف يزوجلا نبا قولااإلمام
".أ.ـه رئارح نهنأ ملعيل نههوجوو نهسوؤر نيطغي )يأ نهبيب

نيندي ): هلوقب دارملا ":" طيحملا رحبلا " يف نايح وبأ قولااإلمام
وه ةيلهاجلا يف ّنهنم ودبي ناك يذلا ,ألن نههوجو ىلع )يأ نهيلع

".أ.ـه هجولا

ب تارومأم ": نينمؤملا ءاسن نع ةيميت نبا اإلسالم خيش قولا
".أ.ـه باقنلا ب هجولا رتس ،وأ هجولا رتس وهو ، نفرعُي ئلال بابلجلا

لأل كلذ يدبت نأ اهل سيل ، نامدقلا و ناديلا و هجولا ": ًاضيأ قولا
".أ.ـه خسنلا لبق ناك ..خبالفام بناج

اههجو هب يطغت ( نهبيب الم:"(جال سلا دبع نب زعلا قولااإلمام
".أ.ـه ىرسيلا اهنيع إال رهظت ال ىتح

".أ.ـه اههجو هب يطغت ": يكلا ملا يبرعلا نبا قولااإلمام

نههوجو اهب نيطغي يأ اآلةي: ىنعمو ": دوعسلا وبأ قولااإلمام
".أ.ـه نهنادبأو

.. ةأرملا نأ ىلع دالةل اآلةي هذه يفو ": يزارلا ركب وبأ قولا
".أ.ـه نييبنج نعاأل اههجو رتسب ةرومأم

نيطغي يأ: ( نهبيب جال نم نهيلع نيندي )": يدعسلا خيشلا قولا
نهرمُخب نبرضيلو ىلا:( هللاعت قولا ".أ.ـه نهرودصو نههوجو اهب

هللا محري اهنع:" هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ )قتلا نهبويج ىلع
ىلع نهرمخب نبرضيلو هللا( لزنأ امل األلو، تارجاهملا ءاسن
]قلا اقلعم يراخبلا هاور اهب".[ نرمتخاف نهطورم نققش ( نهبويج

نههوجو نيطغ )يأ نرمتخاف ) اهلوق الين:" قسعلا رجح نبا ظفاحلا
نمي األ بناجلا نم هيمرتو اهسأر ىلع رامخلا عضت نأ كلذ ةفصو ،

. عّنقّتلا وهو رسي، األ قتاعلا ىلع

اهئارو نم اهرامخ ةأرملا لدست ةيلهاجلا يف اوناك : ءارّفلا قلا
".أ.ـه راتتس باال نْرمأف ، اهمادق ام فشكتو

نم هلدْسَت ةيلهاجلا يف - ةأرملا –يأ تناك ":" ريدقلا حتف " يفو



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

هفرطب برضت نأب كلذو ، اههجو رتستو هب عنقتت نأب ترمأف ، اهئارو
".أ.ـه اههجو يطغتل اهبيج ىلع

اذهو ": قباسلا ةشئاع ثيدح ىلع اقلعم يطيقنشلا علاالةم قولا
هيف تاروكذملا تايباحصلا ءاسنلا نأ يف حيرص حيحصلا ثيدحلا

( نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو ىلا:( عت هلوق ىنعم نأ نمهف
ةأرملا باجتحا :نأ فصنملا ققحتي اذهبو ... نههوجو رتس يضتقي
ةرسفملا ةحيحصلا ةنسلا يف تباث مهنع اههجو اهرتسو لا جرلا نع

".أ.ـه ىلا هللاعت باتكل

,قلااإلمام هريغ نم ىلوأ توملا ب هبش نم نع رامتخ نإاال لب
. ملعأ .أ.هـوهللا يبنج نماأل عنملا ب ىلوأ وهو : يوونلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ ةيم اإلسال ةينوتركلا موسرلا ةدهاشم مكح

لا:987 ؤسلا ةرسمقر األ هقف : مسقلا

13 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

مكح ام لضاف األ انخياشم .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
سإال صصق نع ثدحتت تلاي اإلسالةيم ةينوتركلا موسرلا ةدهاشم
لألفطلا؟ اهلمحن نأ انل زوجي له هريغو حتافلا دمحم لثم ةيم

. مكيف هللا كراب ؟ اهرشن زوجي لهو

سأـةما وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا هللاوصلا مسب

و برطلا نمآالت ةيلا خلا ، ةفداهلا ةكرحتملا موسرلا ةدهاشم
، ةبذاكلا االت يخلا ،و ةنجاملا ،واألخالق ةدسافلا دئاقعلا ،وأ فزاعملا
نإ زئاج اهرشنو لألفطلا اهميدقتو ةكرحتملا موسرلا هذه ةدهاشمف
ىلوأ ةحلصم وأ بجاو تيوفت وأ تقولل ةعيضم ريغ نم هللا، ءاش
هذه اهيلع ضرعت فوس يتلا ةزهج األ بيبحلا يخأ اي نكلو . اهنم
ضرعي ال يك طبضو ةبقارمو صرح ىلإ جاتحت ةديفملا موسرلا

دس باب نمف ، لهاست ريغ نم ديفي ال وأ لحي ال امم اهريغ اهيلع
مهلوانتم يف كرتي ال نأ هلهأو هسفن ةاجن ديري نمل يغبني ةعيرذلا

اوق اونمآ نيذلا اهيأ ،(اي ىمحلا نع مهدوذي نأو ، مهرضي ام
.( ةراجحلا و سانلا اهدوقو اران مكيلهأو مكسفنأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
سيردإ وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

ينميلا



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ يعيشلا نم ةينسلا جاوز مكح

لا:877 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

... يناوخإ مكيلع الم سلا

إال ائيش كلذ نع هقفت ملو ، يعيش نم ةجوزتم ةينس ةملسم
هنكلو هتادابع يف ةعيشلا ب لثمتي وه عبطلا ًاذإ؟ب مكحلا ،ام ارخؤم

، ةعيشلا دقتعي امك مهيف دقتعا نإ ىردأ ال نكلو ، ةباحصلا بسي ال
ىلإ ةفاض ؟باإل ةملسملا هذه لعفت اذام . ملعأ ،وهللا كلذك هبسحأو
وه له ... ةيقارعلا ةيلخادلا ةرازو يف ًاطباض لمعي جوزلا اذه نأ
ال نكلو ال دتعم وأ ايماع ناك نإ ىردأ وال ةعيشلا ك هداقتع ال رفاك

؟ ناكملا كلذ يف هلمعل دترم وه ،مأ كلذك ودبي

نم رحأ ىلع تخ األ هذه ،ألن مكيف هللا كراب اعيرس درلا وجرأ
. مكيلع الم !وسلا رمجلا

نمحرلا دبع وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا؛ لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

كتاوخأ رمأب كمامتها ىلع اًريخ هللا كازج - لئاسلا يخأ
: لوقن كلا ؤس نع ةباج -لإل تاملسملا

،وال تايكرشب سبلتي وال ةعيشلا ةماع نم جوزلا اذه ناك اذإ
اإلسال لصأ ىلع ىقبيو ، هرفكب مكحي ،فال ةيكرشلا مهدئاقع دقتعي



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

. نيقيب إال لوزي ال نيقيب اإلسالم تبث اذإ ما؛ألهن

وأ تايكرشلا نم ةعيشلا هلعفي امب سَّبلت دق جوزلا اذه ناك اذإ امأ
، ةباحصلا رفكو ، نآرقلا فيرحت لثم: ةعيشلا دئاقع دقتعي هنأ مِلُع
، بيغلا نوملعي مهتمئأ َّنأ داقتعاو ، انزلا ب ةشئاع نينمؤملا مأ ماهتاو

. دترم رفاك وهف كلذ ريغو

ليفك لمعلا اذهف ةيلخادلا ةرازو يف طباضك هلمعل ةبسنلا ب امأ
يعرش عنام هقح يف دجُو اذإ ،اَّلإ ادترم ارفاك هلعجي نأب هدحول
هداقتعا : امهو ، نيرم األ نيب عمج جوزلا اذه نوكي دقو اذه؛ . ربتعم

، ظلغم هرفك اذهو ، ةيلخادلا ةرازو يف طباضك هلمعو ، ةعيشلا دئاقع
سبتلم تخ ،واأل هرمأ عقاو وه كلذ لعلو ، ضعب قوف اهضعب تاملظ

،فال ةَّيِقَّتلا أدبمب اهعم لمعي وهف ، ةَّينس اهَّنأ ملعي حهلا؛ألهن اهيلع
. تاداقتعا نم نطبي ام رهظي

دقعو لا، حب هعم ماقملا تخ لأل زوجي ال هنإف قبس، ام ىلع ًءانبو
نأ ،وأ ةليسو يأب علاالةق هذه نم الص خلا اهيلعف ، خوسفم حاكنلا
اذه؛وهللا . هتيب يف هدنع ىقبت ،وال ةيامحلا اهل اورِّفوُيل اهلهأب قحلت

. قيفوتلا يلو وهو ، ملعأو ىلعأ ىلا عت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ لعف دودر داهجلا نوكي له

لا:881 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

وزغب موقت امدنع وأ ودعلا عقاوم فصقت امدنع تاعامجلا ضعب
اذك يلع ادرو اإلتحالل مئارج يلع ادر هنأ اهتانايب يف نلعت ودعلا
ينعأ عرشلا يف اهمكحو ةلأسملا هذه حيضوت وجرأ ,,خلا؟ اذكو
؟ حيضوتلا وجرأ لا عفأ دودر داهج دجوي لهف األعفلا؛ دودر

يسدقملا ةزمح وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

... دعبو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

: لوقن ةيادب - اًحلا ص اًلمعو اًعفان اًملع هللا كقزر - لئاسلا يخأ

نيقفانملا و نيكرشملا و رافكلا ناودع دص داهجلا دصاقم نم نإ
يِف ْلِتاَقَف ىلا:{ عت ،قلا نيملسملا نع مهاذأ فكو واالمه، نمو
َّفُكَي ْنَأ ُهَّللا ىَسَع َنيِنِمْؤُمْلا ِضِّرَحَو َكَسْفَن اَّلِإ ُفَّلَكُت اَل ِهَّللا ِليِبَس
امدنعو ،[84: ءاسنلا ]{ اًليِكْنَت ُّدَشَأَو اًسْأَب ُّدَشَأ َوُهَّللا اوُرَفَك َنيِذَّلا َسْأَب

عفدو ، ءادتع اال كلذ دص نيملسملا ىلعف التحالاهل اًدلب رافكلا مجاهي
داهج : ءاهقفلا الح طصا يف ىمسي دصلا اذهو ، نيملسملا نع مهاذأ
بجو اذهلو عفد؛ داهج يف نأاألةماآلن هيف بير ال اممو ، عفدلا

رذع هيدل نكي مل ام هتقاط لكب ودعلا عفدي نأ عيطتسم لك ىلع
. يعرش

ءادع أل نيعم لمع ىلع لعف ةدر نوكت يتلا ةيركسعلا تايلمعلا امأ



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

عفدلا داهج راطإ يف اهنأ ،طاملا يعرش عنام اهيف سيلف نيدلا
اذهو ، اورفك نيذلا سأب هللا فكي نأ ىلإ لصاوتملا و رمتسملا
امو مهرمأ عقاوب ىردأ مهف ، مهتسايسو داهجلا ةداق ةيؤرل كورتم

، طقف لعف ةدر حبصيو ، عفدلا داهج فقوُي نأ امأ . مهداهج مدخي
؛اذإ نيطسلف يف ةدوجوملا ةصاخو تاميظنتلا نم ريثك هلعفت امك
لمعب انمق انم اًدئاق اولا تغا اذإو مهل، اًناكم انفصق انل اًناكم اوفصق
ٍمون يف انقرغ اًئيش ودعلا لعفي مل اذإو ، اذكهو مهدض يركسع

ال اننأ لثم: ؛ ةيهاو ججحب نيعرذتم ، طقف هتبقارمب انيفتكاو ، ٍقيمع
، انيلع مهرعذن نأ ديرن ال ،وأ انبرضل ةعيرذ ودعلا يطعُن نأ ديرن
اذه َّنإف ؛ ةرثكبو رفوتم يونعملا و يداملا دادع نأاإل كلذ،عم ريغو

الد خإو ، عفدلا داهج بجاول كرت األرم ةقيقح يف وهو ، زوجي ال
. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ .. ضر األ ىلإ لا قثإو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

دنعاإلتحالم؟ لا ستغ نعاإل رذعلا هعنم نم مكح

لا:983 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

لستغا ال دراب وجلا و ملتحا امدنع ردصلا يف ضرم يدنع انأ
لهو يتدابع حصت ..له دجاسملا ريغ يف يلصاو ءوضولا ب يفتكاو

. دجاسملا يف الة صلا يل زوجي

يوارحصلا بعصم وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نيملا ّظلا ىلع إالّ ناودع ال ،ونأ نيقّتملل ةبقاعلا هللاّنأ دمحلا
: دعب و

. كيفشي و كيفاعي هللانأ لأسأ

واآلرخ حضاو امهدحأ ، نيلا ؤس ىلع يوتحي كالكم ميركلا يخأ
. ّيلإ ةبسنلا ب حضاو ريغ

،ّنإ ضرملا ببسل لا ستغ نعاإل كعانتما وه و حضاولا نع اّمأ
فال ءوضولا اّمأ ، مّميتلا وه رذعلا دنع لا ستغ اإل ّلحم ّلحي يذّلا

رذعلا دنع ةبانجلا عفرل مميّتلا ب كيلعف ، لا ستغ اإل ّلحم ّلحي
هب ىتفأ ام اذه ، لستغت نأ كيلعف رذعلا زلا اذإف ضرملا ك يعرشلا
الَة َّصلا اوُبَرْقَت ال اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :"اَي هناحبس ،قلا نآرقلا يف انّبر
ىَّتَح ٍليِبَس يِرِباَع اَّلِإ ًابُنُج َوال َنوُلوُقَت اَم اوُمَلْعَت ىَّتَح ىَراَكُس ْمُتْنَأَو



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

ِطِئاَغْلا َنِم ْمُكْنِم ٌدَحَأ َءاَج ْوَأ ٍرَفَس ىَلَع ْوَأ ىَضْرَم ْمُتْنُك ْنِإَو اوُلِسَتْغَت
اوُحَسْماَف ًابِّيَط ًاديِعَص اوُمَّمَيَتَف ًءاَم اوُدِجَت ْمَلَف َءاَسِّنلا ُمُتْسَم ال ْوَأ

نم "(43) ًاروُفَغ ًاّوُفَع َناَك َهَّللا َّنِإ ْمُكيِدْيَأَو ْمُكِهوُجُوِب
. ءاسنلا ةروس

الة ّصلا يل زوجي له كلوقف حضاولا ريغ لا ؤسلا اّمأ
. دجاسملا يف

دجاسملا ىلإ كباهذ ناك لا،اذإ ؤسلا اذهب دصقت اذام بعوتسأ مل
،" اَهَعْسُو اَّلِإ ًاسْفَن ُهَّللا ُفِّلَكُي :"ال ىلا عت قلا دقف كضرم ىلع رّثؤي
نيب خالاف ملعأ :ال ةمادق النب ينغملا باتك يف امك رذنملا نبإ قلا
نم تاعامجلا نع فّلختي نأ ضيرملل ّنأ ملعلا لهأ

ىهتنإ . ضرملا لجأ

ال امّمف : امومع دجاسملا يف الة صلا زوجي له دصقت تنك اذإ اّمأ
يف انتاولص نوكت نأ رمأ لب ّثح هللا ّنأ ميركلا يخأ هيف ّكش

اوُعَكْراَو َةاَكَّزلا اوُتآَو الَة َّصلا اوُميِقَأَو ": هناحبس هلوق يف امك ةعامج
. ةرقبلا ةروس نم " َنيِعِكاَّرلا َعَم

انطوم نوكتل هيف تبّغر و دجاسملا ءانب ىلع انتعيرش تّثح امك
رمأ هللاامب دجاسم رامعإ بجاولا نم نأ هنم الة،و ّصلا هللاو ركذل
دبع نع هحيحص يف ملسم ىور ، ةعامج يف الة كّصلا هناحبس هللا
ادغ هللا ىقلي نأ هّرس نم : قلا هنع هللا يضر دوعسم هللانب

هللا ّنإف ، ّنهب ىدانُي ثيح تاولّصلا ؤهالء ىلع ظفاحيلف املسم
ننس نم ّنهّنإ ،و ىدهلا ننس مّلس و هيلع هللا ىّلص مكّيبنل عرش
يف فّلختملا اذه يّلصُي امك مكتويب يف متيّلص مكّنأ ،وول ىدهلا
نم ،وام متللضل مكّيبن ةّنس متكرت ،وول مكّيبن ةّنس متكرتل هتيب
إ دجاسملا هذه نم دجسم ىلإ دمعي ّمث روهّطلا نسحيف رّهطتي لجر
و ةجرد اهب عفري و ةنسح اهوطخي ةوطخ ّلكب هللاهل بتك الّ

قفانم إالّ اهنع فّلختي وام انتيأر دقل ،و ةئّيس اهب هنع ّطحي
هب ىتؤُي لجّرلا ناك دقل )و ضيرم :وأ ةياور يف (و قافنلا مولعم

. ّفّصلا يف ماقُي ىّتح نيلجّرلا نيب ىداهُي

دجاسملا ىلإ باهذلا نيب و كنيب لوحي عنام وأ رذع ةّمث ناك اذإف
ّمث لا ؤسلا ةغايص دعأف ضرملا نم تركذ ام ريغ ميركلا يخأ

. ملعأ ىو .وهللالعأ ىلا هللاعت كقّفو ةلئس األ ىدتنم ىلإ هعفرا

ةنجللا عوض ةباجإ
: ةيعرشلا

يرئازجلا نايفس صفح وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (22)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ يواضرقلل ريصب يبأ ريفكت لوح لا ؤس

لا:961 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ةيعرشلا ةئيهلا عيمجو يسدقملا حيشلا يبلق بيبحو يخيش
اذه يف ءابرغلا دمحلا هللو متنأف هللا يف مكبحأ ينأ ىلع هللا دهشأ

انتاداقو انخياشم دوهج عيضن إال نوصيرح وهللا نحنو نامزلا
و ودرلا جاهنملا اذهل ةوعدلل عيطتسن ام لكب لمعنف انئادهش ءامدو

اهريغو ءاملعلا ريفكتب انماهتاك تاهبش نم هب طيحي امو هنع دوذلا
.. ناطلسب اهيلع اوتأي مل يتلا مهتلا نم

ىلإ أربنو ءاملعلا رفكن ال اننأ لوقن اننأ وه إطةلا نودبو يلا ؤس
باإل يبلق وهللامأل مث ةمدص تمدص يننكل ةهبشلا هذه نم هللا

خيشلا اهب رفكي يسوطرطلا خيشلل ةدام تأرق امدنع يهو طابح
يف بابشلا دهج رمد يسوطرطلا خيشلا بأن تسسحأف يواضرقلا
قاصلإ انبأدش اهقصل دقأ لب جاهنملا نع ةهبشلا هذه درل نميلا

اهيلع دسحي ال حةلا يف ميظعلا وهللا بهللاألين مكلأسأ انوديفأف
مكوجرأ ةوعدلا هذه لا مو يلا مب يسفن ثدحأ تلزامو سأي يفو

بهللا. مكلأسأ ينورخؤت ال مكوجرأ انيلع اودر

يكرتلا ريبزلا :ابأ لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا..أ كقفو لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
هيف.. انتببحأ يذلا هللا كبح

ةوعدلا هذه ءافصو ءاقن ىلع كصرح ىلع اريخ هللا كازج وأال:
و فوختلا اذه لكل رربم ال ،إالهنأ كتين ىلع كبيثي هللانأ لأسن
نأ حصي ،وال كسفن نع هتركذو هشيعت يذلا طابح واإل سأيلا



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

اذه ىلع نوبسحي نمم ملعلا ةبلطو ءاملعلا ضعب أطخ كعفدي
امنإو مهتوعد تسيل ةوعدلا ف ةميظعلا ةوعدلا هذه كرت ىلإ رايتلا
ينعي اهل ككرتف ءايبن األ جاهنمو اإلسالم قيرطو هللا ةوعد يه
هذه ةقيقح تهقف تنك نإ اذه الم، ظلا ىلإ رونلا نم كجورخ

... اهمظعو ةوعدلا

هظفح يسوطرطلا ريصب يبأ انيخأ ريفكت ةيضقل ةبسنلا :ب ايناث
هظفح يسدقملا دمحم يبأ خيشلا باوج كل لقنأف يواضرقلل هللا
خيشلا قلا ثيح اإلسالم خومش ةكبش عم هئاقل يف كلذ نع هللا

هللا: هظفح

ضلا ةمئأ نم هنأ دقتعأ انأف يواضرقلا نع كلا ؤس صوصخب امأ "
ضل هبنتي ىتح ةلا ضلا مهاواتف نمو مهنم ريذحتلا بجي نيذلا الةل
ليق امدعب ًاصوصخ هب لوقأ فال هريفكت ،امأ سانلا اهرذحيو الاهل

األ شيجلا فوفص يف لا تقلا زاوج يف هاوتف نع هعجارت نم
ىلع اهب هرفك نم هرفك يتلا األروم يقابو ، نيملسملا دض يكيرم
رفكلا نم تسيل لمأتلا دنع يه اهبحاص الل ضو الاهل ضو اهتحابق

لا.. متح واال ليوأتلا هيف لخدي امم لب حارصلا حاوبلا

هلعاف ريفكت نيبو لعفلا وأ لوقلا ريفكت نيب ًامود قرفن نحنو
عناوملا و طورشلا يف رظنلا ىلإ جاتحي يناثلا يفف نييعتلا ىلع

انأف عنتمملا ريغو هيلع رودقملا صخشلا يف كلاالم ناك نإ ًاصوصخ
اذه يف كلاالم دنع يتبلط ىلع دكؤأ اذكهو ثيرتأو ًاريثك ددرتأ
نعو ةعيرشلا نع نيعنتمملا يف كواليم يفقوم خبالف ؛ فنصلا
."أ.هـ. مهيف ددرتأ ال ينإف اهريغو نوناقلا و ةوقلا ةكوشب ةردقلا

ريفكت نم ريصب وبأ انوخأ هيلإ بهذ ام ديؤن ال انك نإو نحنف
اميظع امثإ بكترا دق ريصب ابأ نأ ينعي ال كلذ إالنأ يواضرقلا
فرحناو جهنملا نع جرخ وأ ةوعدلا ةروص هوش وأأهن لعف اميف
هيرحتو هملعو هطابضنا هللاإال هظفح هنع انملع امف قيرطلا ةداج
ققحتلا و عناوملا و طورشلا باب يف ةيداهتجا ةلأسم ةلأسملا و قحلل

يسوطرطلا ريصب وبأ خيشلا لا؛و ضلا خيشلا اذه يف اهدوجو نم
، دحاو رجأ هلف أطخأ نإو نارجأ هلف باصأ نإف كلذ يف دهتجا
ربخ وأ هدنع تبثي مل ريفكتلا عناوم نم عنام اندنع تبث نوكي دقو
نم هدعن ألانن انيخأب نظلا نسحن نحنف لك ىلعو هلصي ملو انلصو
ءاملع نم هلا ثمأو يواضرقلا ب نظلا ءيسنو هللا ءاش نإ نيدلا راصنأ

. ملعأ الةل.وهللا ضلا

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

ىلع نزخم لوؤسمك يلمع مكح ام
خسن يف مدختست ةيساطرق داوم
؟ ةيعضولا نيناوقلا

لا:924 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا: ةمحرو مكيلع الم سلا

نورتشي امدنعو نزخم لوؤسمك رئاودلا دحا يف لمعا انأ
ةيمكلا ةباتكب موقأ انأ ةرئادلل ( ,واألقالم,....خلا قارو (األ ةيساطرقلا
ىمستو اهملتسي نم مسا بتكاو يدنع رتفد يف اهنورتشي يتلا
خاسنتس ال قارو األ نولمعتسي انايحأو ( ينزخملا لا ب(اإلخد ةيلمعلا

موقأ ال ينأ ملعلا عم بنذ يلع لهف ةيكرشلا ةيعضولا نيناوقلا
قارو األ ةيمك بتك أ سب انأ قارو األ كلت ءارشب موقأ وال مهئاطعإب
هيف نزخي يذلا ناكملا ,و اهملتسي نم مساو اهنورتشي يتلا

( يلزخملا لا ب(اإلخد ةامسملا ةيلمعلا يل,و اعبات سيل ةيساطرقلا
و اهملتسي نم مساو اهرعسو ةرئادلل ىرتشي ام لك ةباتكل يه

ةعرسب ينوبواجت نأ اوجرا ؟ اهيلع عيقوتلا ب موقي ملتسملا صخشلا
لا. ؤسلا باوجل ادج جاتحم فأان مكيف هللا كراب

rafidaini59: لئاسلا

* * *

: باوجلا

... لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

حضتتل اهيف لمعت يتلا ةرئادلا لمع ةعيبط انل تحضوأ ول دون انك
ءاملعلا هررق ام هبشي كلا حو كلمع حلا لك ىلع نكلو ، رثكأ ةروصلا

مكح نأ ذإ مارحلا اللو حلا نيب همادختسا ددرتي ام عيب مكح يف
امك - ينزخملا لا باإلخد ءاوس اهيلع ةنوعملا مكحك األروم هذه عيب



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

نم عونلا اذه نأ ءاملعلا ررق دقو ، ةناع اإل عاونأ رئاس -وأ حكلا وه
لا: وحأ نمثالث ولخت -ال اسايق ةنوعملا -وأ عيبلا

وأ عيبملا مادختسا نظلا ىلع بلغي وأ ملعي نأ ىلو: لااأل حلا
وهو هيلع، ةنوعملا اذكو اهنيح عيبلا مرحيف مارحلا يف هيلع ناعملا

. ءاملعلا ريهامج يأر

حابملا يف همادختسا نظلا ىلع بلغي وأ ملعي :نأ ةيناثلا لا حلا
. ةنوعملا وأ عيبلا زوجيف

ىلإ انه عجريف ، ناعملا وأ يرتشملا دصق لهجي :نأ ةثلا ثلا لا حلا
يف مدختسي ناك ،وأ همادختسا غبلا لهج نإف هلا، معتسا غبلا
وأ يرتشملا نأ ملع اذإ ،إال لحلا لص ،فاأل ءاوس الل وحلا مارحلا

. ذئدنع مرحيف مارحلا يف همادختسا ديري ناعملا

يصعي هنأ ملعي نمل ءيش عيب لحي هللا:(وال همحر مزح نبا قلا
.(... هيف وأ هب ىلا هللاعت

عيبلا مرحي امنإف اذه، تبث :(اذإ ينغملا يف ةمادق نبا قولا
نئارقب امإو هلوقب امإ كلذ يرتشملا دصق عئابلا ملع ،اذإ لطبيو

نأ لثم الً متحم األرم ناك نإ امأف كلذ، ىلع لدت هب ةصتخم
امب ظفلي ملو ًاعم لخلا و رمخلا لمعي نم وأ ملعي ال نم اهيرتشي
لك يف مكحلا اذكهو زئاج...مثقلا: عيبلا ف رمخلا ةدارإ ىلع لدي
،وأ قيرطلا عاطقل ،وأ برحلا الحألله سلا عيبك ، مارحلا هب دصقي ام
عيبل هراد ةراجإ ،وأ كلذك اهتراجإ ،وأ ءانغلل األةم عيبو ، ةنتفلا يف

، مارح اذهف كلذ، هابشأو ران، تيب ،وأ ةسينك ذختتل اهيف،وأ رمخلا
.( انمدق ؛امل لطاب دقعلا و

يتلا تاود وأاأل قارو نأاأل كنظ ىلع بلغ اذإ هنأ الةص فخلا
ةيعضولا نيناوقلا ةباتك نم مرحم وه اميف مدختستس اهلجست

ىلع ةنوعملا نم كلذ يف امل اهليجست كل زجي مل كلذ ريغ وأ اهيلع
كل زاج حابم هنأ تملع وأ اهنم مهدصقم تلهج نإو ، مارحلا

. ملعأ .وهللا لحلا كلذ يف لص ألناأل اهليجست

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

ىلع لوصحلا ديري نمل ةداهشلا مكح نع راسفتسا
؟ ةلودلا نم ةيعماج ةحنم

لا:927 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

دعب: امأ هتاكربو هللا ةمحر و مكيلع الم سلا

بلط و هفرعا ال نيملسملا نم لجرب تيقتلا و ةيدلبلا يف تنك
ضرغل ؛ لمعلا مدع ىلع لدت قئاثو جارختس ال هعم دهش نأأ ينم
تدهش و كلد تلهستساف هدلول ةيعماجلا ةحنملا ىلع لوصحلا
ةيداملا ةيعضولل و رافكلا ملا وه هيلع لصحملا لا ملا نوك هعم

كلد دعب مث هيف شيعأ يذلا دلبلا يف نيملسملا مومعل ةطيسبلا
كلذك نكي مل ناو حيحص اده يلمع لهف . يردص يف ائيش تدجو

اريخ هللا مكازج .و هنم ةبوتلا نوكت فيكف

نيكسملا ديلولا وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

... لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

تعقو ةملظم عفد وأ هل قح ليصحتل ىعسي ال لجرلا ناك اذإ
امك ، روزلا ةداهش نم عون يه لب ةزئاج ريغ هعم كتداهش نإف هيلع

قحتسي نمم هريغ قح ذخأ دق لجرلا اذه نوكي نأ نمأت ال كنأ
مهنأو رافكلا ملا لا ملا نوكو ، ةقيقح لمعي ال هنوك عفال ةحنملا
زاوج ينعي ال كلذف دابعلا باقر ىلع مهطلستب هيلع اولصحت
عراستل إوال روزلا ةداهشو عادخلا و بذكلا نم هجو يأب هليصحت

. ىوعدلا هذه لثمب ضعب قح مهضعب لكأو اذه لثم ىلإ سانلا

لثم ىلإ ةدوعلا مدعو رافغتس واال مدنلا ب نوكت كلمع نم ةبوتلا و



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

... ىرخأ ةرم لمعلا اذه

ال لجرلا اذه لثمل قح ةحنملا هذه نأ كيدل حجرتي ناك نإ امأ
كتداهش يف روجأم هللا ءاش نإ تنأف كتداهشب إال اهليصحت نكمي
ةرفغملا مكلو هللاانل لأسن .. ىوقتلا و ربلا ىلع نواعتلا باب نم ألاهن

. ةيادهلا و

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

لا تقلا ىلع نيهركملا وأ ءايرب نماأل تام نم مكح
؟ نيدهاجملا تايلمع يف

لا:442 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

و ميركلا ىدتنملل ةيعرشلا ةنجللا ىلع لا ؤس حرطأ نأ يدوب
هنا مكحب و يرئازج ألينن يرئازجلا ملسم يبأ خيشلا ىلع ةصاخب

. رئازجلا لا حب هريغ نم فرعأ

عقوملا برق ناك ألهن ةيراحتنإ ةيلمع ءانثأ تام نم مكح ام
عالةقب ةيأ هل سيل و ملسم هنأ املع نيدهاجملا نم فدهتسملا
امغر ديتقأ نم مكح امو ؟ ديعب نم وأ بيرق نم ال مكاحلا ماظنلا

؟ اهءانثأ تام و ةيركسعلا ةمدخلا ألءاد هنع

هللا كراب هللا مكملع امم انوديفأ هللا ةمحر و مكيلع الم سلا و اذه
نيعمجأ مكيف

ميزه : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا،و لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللا،و دمحلا هللا،و مسب
: دعب وااله.اّمأ نم و هبحص و هلآ ىلع

اهب موقي يتّلا سامغن اإل تايلمع تيّمس اناخأ كلا ؤس يف
ةعانقبأ يردأ ،فال ةيراحتنإ تايلمع اهّنأب هللا ليبس يف نودهاجملا

اندنع يه يتّلا ةكرابملا تايلمعلا هذه ىلع فصولا اذه تقلطأ كنم
بهذت كّنأ كمزلي اذه ،و ةيداهشتس اإل ةيداهجلا تايلمعلا نم



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

ام فصولا اذه يف تعبّتا كّنأ ،مأ اهتمرحب ىري نم بهذم
؟ كنم دصق نودب ءادع عإالماأل هلمعتسي

ةيعرش ريغ ةيراحتنإ اهّنأب ةكرابملا تايلمعلا هذه ّنأ ىرت تنك نإف
ىلع ّينبم أرقتس ام ،ذإ كلا ؤس نع يباوجل عمست نأ جاتحت فال

. تايلمعلا هذه ةيعورشم

عم ايرج تايلمعلا هذه ىلع فصولا اذه تقلطأ تنك نإ اّمأ
اذهب ءادع األ دصقي اذام كنم كاردإ نود ءادع عإالماأل فصو

األ ءادعأ اهقلطُي يتّلا تاحلطصملا نم رذحت نأ كيلع ناكف فصولا
هللا. ليبس يف داهجلا ماكحأ نم ريثك ىلع ةّم

: ىلا بهللاعت انيعتسم لوقأف كلا ؤس ىلع اباوج اّمأ

ليبس يف نيدهاجملا ّنأ ارارم هتدّكأ ام اذه و ملعُي نأ بجي ام
ام مه و فيك لا، تقلا يف هدصق زوجي ال نم ادبأ نودصقي هللاال

ةعيرش مكح تحت ةيرشبلا معنتل هللاإالّ ليبس يف داهجلل اورفن
اذه نوكي النأ ضف بوعشلل ءادعأ اوسيل نودهاجملا ،ف ةّيربلا ّبر

اولختي نأ مهل ءادعأ اونوكي ال نأ مزلي (وال ملسم بعش بعشلا
هللا،و يف االة وملا هللاو يف ّبحلا : ءاربلا ولاالءو ةديقع نع
نم ءادعأ مه نودهاجملا هللا)،لب يف ةاداعملا هللاو يف ضغبلا

نيناوق األةّم ىلع اوضرف نم ءادعأ مه ، نمحرلا ةعيرش اولّطع
و اهتاورث بهن و اهضرأ ّلتحا نم ءادعأ مه ، رفكلا و روجلا و ملظلا

نيبراحملا ؤهالء وىلا نم ءادعأ مه ، اهنيد براح و اهضارعأ كهتنإ
سبالهحو مهيلا وي النأ ضف هتروشم و هيأر و هلا مب هلوسرل و هلل

. نيملسملا دض لمعتسُتل هلورتب و هطفن

ءاكب و ىلكثلا تاحيص إالّ مهضرأ نم نيدهاجملا جرخأ ام
نودهاجملا ، نابضقلا ءارو نم لا جرلا تاثاغتسا و ىماتيلا

يِف َنوُلِتاَقُت ال ْمُكَل امو ": لئاقلا نيملا علا ّبر هللا ءادنل اوباجتسإ
َنيِذَّلا ِناَدْلِوْلا َو ِءاَسِّنلا َو ِلا َجِّرلا َنِم َنيِفَعْضَتْسُمْلا َو ِهَّللا ِليِبَس
َكْنُدَل ْنِم اَنَل ْلَعْجاَو اَهُلْهَأ ِمِلا َّظلا ِةَيْرَقْلا ِهِذَه ْنِم اَنْجِرْخَأ اَنَّبَر َنوُلوُقَي

ّنأ كلذ دعب لا قُي فيكف ،" ًاريِصَن َكْنُدَل ْنِم اَنَل ْلَعْجاَو ًاّيِلَو
زوجي ال نم فادهتسا يف نوعّروتي هللاال ليبس يف نيدهاجملا

؟.ف سانلل هرّوصُي نأ ءادع عإالماأل ديري امك ءادتبا هفادهتسإ
زوجي ال نم بانتجا ىلع صرحلا ّلك نوصيرح نودهاجملا
نمف عبتلا هجو ىلع وأ أطخلا هجو ىلع لصح ول اّمأ ، هفادهتسإ

ّيراخبلا ىور ، هتّين ىلع ثعبُي هللا ءاش نإ هّنإف ملسم وه و تام
لوسر ،قلا قتلا اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نم هحيحص يف
ءاديبب اوناك اذإف ، ةبعكلا شيج وزغي : مّلس و هيلع هللا ىّلص هللا

: اهنع هللا يضر ةشئاع ".قتلا مهرخآ و مهلّوأب فسخي ضر نماأل



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

و مهقاوسأ مهيف ،و مهرخآ و مهلّوأب فسخي هللا، لوسر :اي ُتلق
ىلع نوثعبي ّمث مهرخآ و مهلّوأب فسخي ؟.قلا: مهنم سيل نم

. ثيدحلا نم دلاالةل هجو نايب يتأيس "،و مهتّين

نود نيدهاجملا ةبراحم ىلإ ديتقا نم وه و يناثلا كلا ؤس اّمأ
فادهتسإ هل زوجي ال هّنأ هركُملا باشلا اذهل لوقأف ، هنم رايتخا

ذخُأ اذإف ، مهتقح هلمال زوجي وال ةدحاو ةقلطب وول نيدهاجملا
ىلإ زاحني نأ اّمإ نيرمأ نيب وهف لا تقلا تاهبج ىلإ باشلا اذه
اهنيح تام نإف تابرقلا لضفأ نم اذه و مهل ّرفيف نيدهاجملا
يِف ْدِجَي ِهَّللا ِليِبَس يِف ْرِجاَهُي ْنَمَو ": ىلا عت ،قلا باوثلا هل وجرنف
ِهَّللا ىَلِإ ًارِجاَهُم ِهِتْيَب ْنِم ْجُرْخَي ْنَمَو ًةَعَسَو ًاريِثَك ًامَغاَرُم ِضْرَأْلا
ًاروُفَغ ُهَّللا َناَكَو ِهَّللا ىَلَع ُهُرْجَأ َعَقَو ْدَقَف ُتْوَمْلا ُهْكِرْدُي َّمُث ِهِلوُسَرَو
ةكرعملا يف كراشُي وال ئبتخي نأ هيلعف عطتسي مل نإف ،" ًاميِحَر

قلا:ق هنع هللا يضر ةركب يبأ قيرط نم هحيحص يف ملسم ىور
،أالّمث نتف نوكتس اهّنإ ": مّلس و هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لا
ريخ اهيف يشاملا ،و اهيف يشاملا نم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكت

قحليلف لبإ هل ناك نمف تعقو وأ تلزن اذإف ،أال اهيلإ يعاسلا نم
ضرأ هل تناك نم ،و همنغب قحليلف منغ هل تناك نم ،و هلبإب

مل نم تيأرأ هللا، لوسر :اي لجر ".قلا:قفلا هضرأب قحليلف
ّقديف هفيس ىلإ دمعي ؟.قلا:" ضرأ ،وال منغ ،وال لبإ هل نكي

، تغّلب له مهّللا ة، اجنلا عاطتسإ نإ جنيل ،ّمث رجحب هّدح ىلع
تهركُأ نإ تيأرأ هللا، لوسر :اي لجر ".قفلا تغّلب له مهّللا
ينبرضيف ، نيتئفلا ىدحإ وأ نيّفّصلا ىدحإ ىلإ يب قلطني ىّتح

،و كمثإ و همثإب ءوبي : ؟.قلا ينلتقيف همهسب وأ هفيسب لجر
." راّنلا باحصأ نم نوكي

هللا ىّلص هللا لوسر رمأ ةنتفلا تقلا يف ّنأ ثيدحلا نم دهاشلا
يف اذه هلتق ىلإ كلذ ىّدأ وول رجحب هفيس ّقدي نأ مّلس و هيلع

عإالء نوديري نيذّلا ديحوتلا لهأ تقلا يف فيكف ، ةنتفلا تقلا
ال ىّتح رجحب هشاشر قدي نأ ىلوأ باب نم اذهف ، ىلا هللاعت ةملك
نبإ اإلسالم خيش ،قلا نيدهاجملا ّدض مهلا تق يف ءادع األ كراشُي

،و بير بال زوجي فال ةنتفلا يف لا بتقلا ءادتب اإل اّمأ :و ةيميت
لتاقُي نأ هل سيل ةنتفلا يف لا تقلا ىلع هركملا ناك اذإ هّنأ دوصقملا

ب فيكف امولظم لتقُي ىّتح ربصي سالهح،ونأ داسفإ هيلع ،لب
اإلسالم عئارش نع ةجراخلا ةفئاّطلا عم نيملسملا تقلا ىلع هركُملا
هيلع بجي اذه ّنأ بير ،فال مهوحن و نيدترملا و ةاكزلا يعنامك
ول امك ، نوملسملا هلتق ونإ لتاقُي ال نأ روضحلا ىلع هركُأ اذإ
هركأ ول امك ،و نيملسملا لتاقُيل مهّفص روضح ىلع رافكلا ههركأ

،و قافّتاب هلتق هل زوجي ال هّنإف ، موصعم ملسم لتق ىلع جرال لجر
نم ىلوأ موصعملا كلذ لتقب هسفن ظفح سيل هّنإف لتقلا ب ههركأ نإ

ىهتنإ وه. لتقُي ئلالّ هلتقيف هريغ ملظي نأ هل سيلف ، سكعلا



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

ةشئاع ثيدحل هتّين ىلع ثعبُيف لتُق ّمث كلذ لعف نإ باشلا اذه
ّنأ هنم دلاالةل هجو ،و افنآ هتدروأ يذّلا و نيحيحصلا يف ّيورملا
ديري شيجب فسخي هللا ّنأ ركذ مّلس و هيلع هللا ىّلص هللا لوسر

وه ،و مهنم سيل نم مهيف و مهرخآ و مهلّوأ كلهيف ةبعكلا وزغ
هللا ليبس يف نيدهاجملا ب فيكف ، مهنيب زّيمي نأ هناحبس رداقلا
نم نيب و اهركُم جرخ نم نيب اوزّيمي نأ مهيلع بجي له ؟ ىلا عت

نودهاجملا ؟، دحاو فصو ةدحاو ةودع يف عيمجلا و اراتخم جرخ
نم نيب و اهركم جرخ نم نيب زييمتلا ةعمعملا ءانثأ نوعيطتسي ال
،لب نيدهاجملا ىلع مول ،فال تيغاوطلا دونج نم اراتخم جرخ
اوءاب دقف نيدهاجملا ةهجاومل نيهركم مهجرخأ نم ىلع موّللا

. نيهركُملا نم مهوجرخأ نم مثإ و مهمثإب

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

وأ هتيحل قلحي نأ ةزغ يف يفلس دهاجمل زوجي له
؟ هرعش

لا:974 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

وأ هرعش وأ هتيحل قلحي نأ ةزغ يف يفلس دهاجمل زوجي له
ةموكحلا ةقح مال مدع نمضيو هسفن نع ةهبشلا دعبي يك امهدحأ

ةيعوت متت فيكو ائطخمو اددشتم هنوربتعي سانلا نأ ملعلا هل،عم
ةيفلسلا ىلع اوعمتجا ينيطسلفلا بعشلا لكو سانلا ؤهالء

ةزغ؟ يف ةيداهجلا

يراصن األ يدمح األ زتعم وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

... دعبو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةنسح ةنس سأرلا رعش ءافعإ : ةيادب
. ببس ريغ نم ناك نإو ىتح هب، سأب ال هقلحو ، ملسو

نأ الدب نكلو ، اهقلح مرحيو ، اعرش بولطم اهؤافعإف ةيحللا امأ
يفلسلا ىلع عالةم سيل ةزغ لهأ دنع ةيحللا ءافعإ نأ نيبن
سامح رصانع نمو ةموكحلا دارفأ نم نأ دجن ،لب بسحف يداهجلا
ضعب دجوُي ،لب مهاحل نوفعي نم رصانلا ةيولأو اإلساليم داهجلا و

نم حتفو ةبعشلا ةهبجلا ك ةيناملعلا و ةيراسيلا تاميظنتلا رصانع
سإال ميظنتل يمتني هنأ بسحت هتيأر ول كَّنإ ثيحب ، مهاحل نوفعي

موقنو نواهتن اَّلأ بجي اذهل ، ةيحللا قلحل ارربم سيل اذهف يم،
. ةيهاو نوكت دق تارربمب انسفن أل رربنو ، بابس األ ألهفت اهقلحب

اهيدلو ، ةموكحلل دراطمو بولطم وه نم لعفلا ب دِجُو اذإ امأ



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

حيبت تارورضلا نأ باب نم ، اهقلح هل زوجيف ، يحتلم وهو هل ةروص
. تاروظحملا

ب يفاصلا حيحصلا جهنملا ىلإ مهتوعدب سانلا ةيعوت متي : اًيناث
ب يلحتلا ،عم نسحأ يه يتلا لاب دجلا ،و ةنسحلا ةظعوملا و ةمكحلا

جهتنيف ، وعدملا حلا هقفي نأ يعادلا ىلع بجيو ، ربصلا و ملعلا
يلصُي ال صخشف ، مهملا باألمهف أدبيو ، هتوعدب موقي نم عم جردتلا

ال دق يتلا ةديقعلا ضماوغب هتوعد أدبت ال ءوضولا نسحُي وال
هتوعد أدبت ال ديحوتلا تايساسأ لهجي صخش هلقع،وأ اهبعوتسي

هللا بو اذه؛ .. ةوعدلا ب رضيو سانلا رِّفنُي دق اذه ؛ألن نايع األ ريفكتب
. قيفوتلا ىلا عت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

اهنم اوذختاف رصم متلخد (اذإ ثيدح لوح لا ؤس
)؟ ادنج

لا:968 ؤسلا همولعومقر ثيدحلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

اهنم اوذختاف رصم متلخد اذإ ثيدح ةحص يه ام وه يلا ؤس
. ضر األ دانجأ ريخ وه دنجلا اذهف اريثك ادنج

يضار نبا : لئاسلا

* * *

: باوجلا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا؛ لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

هجرخأ ، رصم يف صاعلا نب ورمع ةبطخ نم ٌءزج ثيدحلا اذه
و فلتؤملا ) يف ينطقرادلا )،و رصم حوتف ) يف مكحلا دبع نبا

مامتو .( قشمد خيرات ) يف ركاسع نبا هقيرط نمو ،( فلتخملا
مهجاوزأو هللا؟قلا:ألمهن لوسر اي َمِلو ركب: وبأ :(قفلا ثيدحلا

.( ةمايقلا موي ىلإ طابر يف

مكلا نب دوس األ نع ، ةعيهل نب هللا دبع ىلع ثيدحلا رادمو
يضر صاعلا نب ورمع نع ، يرفاعملا رخاذ نب ريِحَب نع ، يريمحلا

هنع. هللا يضر باطخلا نب رمع نع هنع، هللا

هنأ ىلإ ةفاض ،باإل فيعض وهو ةعيهل نبا هيف ؛ألن فيعض هُدانسإو
يريمحلا مكلا نب دوس األ اضيأ هيفو هنع، ةلدابعلا ةياور ريغ نم



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

يف حصي مل امومعو لا. معلا زنك بحاص قلا امك ةمجرت هل سيل
درو ،إالام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدح رصم بالد لضف

. اريخ اهلهأب ةيصولا يف

هللا يضر رذ يبأ ثيدح نم ملسم اإلمام هيوري يذلا ثيدحلا ك
نوحتفتس مكنإ ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا هنع

ةَمِذ مهل نإف اًريخ، اهلهأب اوصوتساف طاريقلا اهيف ركذُي اًضرأ
. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ .( اًمِحَرو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ ءاعد ظفل ةحص لوح لا ؤس

لا:1038 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

وهكاآليت يلا ؤس ربنملا اذه يلع مكيف هللا كراب ماركلا انخياشم
لهأ اهب زعي ةمارك يل لعجا (هللام ءاعدلا اذهب ءاعدلا مكح ام

.( ديدنتلا و كرشلا لهأ اهب لذيو ديحوتلا

يضار نبا : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

؛لب ةوعدلا هذه لثم نم عنمي ايعرش اعنام ىرأ ال لئاسلا اناخأ
يف هب كراشي لمع هل نوكي يك ىعسيو ىنمتي نأ ملسم لك ىلع

؛ ديدنتلا و كرشلا تايار رحدو ذإالل يفو ديحوتلا ةيار زازعإو عفر
هب هئاعد يف حاحل واإل هيلع هب ةناعتس واال كلذ ىلا هللاعت لا ؤسو
دحب وهو ( ةدابعلا وه ءاعدلا ) حيحصلا ثيدحلا يفف ؛ ةدابعلا نم

بجتسي مل ولو هباوث هل وجرنف هبلط يف ءرملا قدص نإ ةبرق هتاذ
. هديحوتو هنيد راصنأ نم كايإو انلعجو هللا كقفو .. هيف هل

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

دبعب ةيمستلا زوجي لهو هللا ءامسأ نم ليلجلا له
؟ ليلجلا

لا:1042 ؤسلا واألخالقومقر باد :اآل مسقلا
قئاقرلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

؟ ليلجلا دبعب يمستلا زوجي لهو هللا ءامسأ نم ليلجلا له

ةداتق وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

درو نكلو ةحيحصلا ةنسلا يف وال باتكلا يف دري مل ليلجلا مسا
هانعمو عوال) لج ): هلوقب هبرل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا فصو

هلا معتسا يف ءاملعلا ضعب لهاست كلذ عوال؛وأللج هّزنت مّظعت
فيرعت يف هنع هللا يضر لعي نع يفاألرث يور امب اوجتحا امبرو

، ليلقلا ب اضرلا ،و ليلجلا نم فوخلا ،و ليزنتلا ب لمعلا ): اهنأ ىوقتلا
سانلا نم لهاست نم لهاست كلذ )وأللج ليحرلا مويل دادعتس واال
ميظعلا هلاب دبتسا ىلو )واأل ليلجلا دبع ) مسإب ديبعتلا و ةيمستلا يف

إال ملعأ اميف دري مل يذلا ليلجلا خبالف ةنسلا و باتكلا يف هدورول
نيعستلا و ةعستلا هللا ءامسأ دادعت هيف يذلا يذمرتلا ثيدح يف

. ملعأ .وهللا ملعلا لهأ هفعض ثيدح وهو

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ ةءاربلا و ربلا نيب عمجي فيك

لا:918 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

إ يتوعد امهدزت ملو نينس ذنم امهتوعد تلواح ، نارفاك ناوبأ يل
. ارفكو اضارعإ ال

ةلص – تنرتن اإل قيرط نع – امهتلسار ، امهنع ديعب انأو ةرتف ذنم
ةبوعص دجأ ام ىلإ امهنيبو ينيب علاالةق تلصو دقو . ةوعدو امهل

هيف: يلع بجاولا ةفرعمو هلح نع ال ضف ، هفصو يف

نع يعم كلاالم ديرت ال اهنأ ةدم ذنم تحرص دق يهف : يمأ امأ -
.. هاداع ام ىلع انتق عال رصتقت نأ ديرت امنإو ، نيدلا ب قلعتي ام لك

لمتشت ةلا سر اهيلإ تلسرأ اذإف ... بسحف ايندلا رومأ نع كلاالم يأ
قلعتي لوطأ ئزجو ، اهوحنو ةرس األ رابخأب قلعتي ريغص ئزج ىلع

.. اهريكذتو اهظاقيإو اهيلع راكن واإل اههيبنتو اهتوعد ىلإ فدهت رومأب
، ايندلا رومأب قلعتم إالكالم اهباوج يف سيلو ةدم دعب بيجت يهف
.. هوحن وأ ةرم ريغ ثدح اذكه ... اهيلإ تلسرأ ام امامت تلمهأ دقو

بيجت فيك يردت ال ام–ألاهن ةلا سرل ةيلكلا ب باوجلا كرتت انايحأ و
يه ام داسفو الن طببو ، قئاقحلا و قحلا ب فرتعت نأ ديرت ال ،ألاهن
روهش دعب ىرخأ ةلا سر اهيلإ تلسرأو ترظتنا اذإ ىتح – هيلع
يف عنصأ فيكف ... هركذ قبس ام وحنب ، ىرخأ ةرم يل تباجأ ، تضم

؟ اذام ،مأ امامت اهعطاقأأ ؟ ةلا حلا هذه

ال صفنم يمأو وهو ) هلك اذه يف ابيرقت يمأ لثم وهف األب: امأو -
ىلع ادئاز ارمأ هنأش يف )...إالنأ ادرفنم امهنم كال لسارأف ناآلن،
باإلهل حيرص ءازهتسا ( ةرتف لبق ةلا، سر (يف هنم ردص دقف : اذه
ال نأ تممه دقف – هدنع حازملا هجو ىلع – ىلا عتو هناحبس

هتعطاقم اهيف نلعأ ةلا سر هيلإ لسرأ ادبأ،وأ هملكأ وأ هلسارأ
ترصتقاف ، محرلا ةعيطق نم كلذ نوكي نأ تيشخ نكل ... ايئاهن



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

هنم ةبوتلا بلطو ، هرفكو هلعفل ديدش راكنإ اهيف ةلا سر لا سرإ ىلع
تلسرأ روهش دعب ىتح ، ائيش بجي مل ةرتف ثكمف . كلذ ىلإ امو

"ال هنأ باجأف ىلو...". األ قلتت مل كلعل " تدزو ةلا، سرلا سفن هيلإ
خلإ". ... نيدلا نع هملكأ نأ ديري ةلا،وال سرلا هذه لثم أرقي نأ ديري
وه هيلع،وهنأ امول و اراكنإ اهيف تدز ةديدج ةلا سر هيلإ تلسرأف
نأ يغبني امب ينرمأي نأ ديري يذلا وه مث هركنمو هرفك رهظأ يذلا

توكسلا نم ينعنمي – هلل دمحلا –و يناميإ نأو ال... امو لوقأ
مأ بحأ ىبأ، مأ وه ءاش – راهظ واإل راكن باإل ينرمأي لب اذه ىلع
ةلا وحلا روهش ترم ،و يرخأ ةرم يل بجي مل اذه دعبف هرك...

. كلذك

ضعب اهنيبو ينيب ناكو ... اضيأ اهلسارأ تنك : تخأ يلو -
و قحلل اهضفرو اهدانع دتشا امل ىتح ... ةوعدلا ب قلعتم لا دجلا
اهل يضغب لك اهل تنلعأو اهل ترهظأ ، اهملظو اهضارعإو ججحلا
ام اهيلع ترركو اهب، قيلت فاصوأ نم تدجو ام لكب اهتفصوو
دعب يل بجت ملف ، حرصأو ظلغأ كبالم نكل ةدم ذنم اهل لوقأ تنك
ةرم كلذ دعب اهتلسار دقو . كلذ وحن وأ نيتنس لبق اذه ناكو اذه...

اهعم، ةوعدلا و لا دجلا رارمتسا ةلواحمو باوجلا اهنم ،طابلا ىرخأ
طق. بجت ملف

لعفأ ام له تلءاست ام اريثكو ... يترسأ رافك عم يتلا ح يه هذه
ال عإو امامت مهنع ضارع اإل ىلإ ليمأ ةراتف مأال؟؟... حيحص مهعم
وربلا، ةلصلا بوجو ركذأ ...مث ةماتلا ةعطاقملا و ةوادعلا و ضغبلا ن

مهملظ مغر ، مهنأو .. ةلصلا و ربلا نم اعنام سيل رفكلا نأو
دنعف ... يراد نم ينوجرخي ملو نيدلا يف ينولتاقي ،مل مهضارعإو

رارمتساو – نيوب عماأل اميس –ال ةلصلا رارمتسا ىلإ ليمأ كلذ
ولو ... طق نيدلا يف كالام ينم نولبقي اآلنال مهنأ ...إال ةوعدلا
اذه ضفرأ ينأ ،إال اوحرفو اوضرل طقف ايندلا لا وحأ اركاذ مهتلسار

مهل، ءاضرإ قحلا و نيدلا راهظ إل اكرتو ، مهاوهل اعابتإ نوكيس ألهن
ريغ نم داسفلا و رفكلا نم هيلع مه ام ىلع مهتطلا خمب اضر نوكيو
يلا ؤس ىلإ فيضأو . مكيف هللا كراب عنصأ فيكف ... رجه وال راكنإ
نيب عمجن فيك : ةوادعلا و ،وربلا ةلصلا و رجهلا نع : اماع ؤساال اذه

وربلا، ةلصلا األةوب ةهج نم قحتسي ثمال: رفاكلا ...فاألب كاذو اذه
نأ ةنحتمملا ةيآ تنيب دقو ... ةلصافملا و ةوادعلا هرفك ةهج نمو
نم انجرخي وأ نيدلا يف انلتاقي مل ام رفاكلا رب نع انهني هللامل
...مأ كلذ لعفي اممل هتلصو هرب بجي هنأ كلذ ىنعم لهف ... انرايد
واأل األعفن هاري ام بسحب ، هتلصافم مأ هتلص نيب رايخلا ب ملسملا نأ
نإو – ةلصافملا ( زيجت (وأ بجوت ىرخأ ابابسأ كانه نأ حلص...؟مأ

... انجرخي وأ انلتاقي مل

– هتلصو هرب بجي ىتم ةفرعمل طباوضلا :ام ىرخأ ةرابعب وأ



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

نوكي فيكو – بجت ىتمو ، هتلصافم زوجت ىتمو – فيكو
ملسملا ،و رفاكلا راجلا ب فيكف ابسن بيرقلا رفاكلا يف اذه .. كلذ

اريخ هللا مكازجو ؟ عدتبملا وأ قسافلا

Abdellah: لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

: نارمأ مهوحن كبجاوف كترسأ عم كلا حل ةبسنلا -ب

امك هب تمق دق األرم اذهو ... هيف لوخدلا اإلسالمو ىلإ مهتوعد -
كتبارق مه نيوعدملا نأو اصوصخ لمت وال لصاوف حكلا نم رهظي

ابأ همع وعدي يقب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ركذتو ، كماحرأو
. لمي وأ لكي ملو سأيي ملو هدسج نم هحور تجرخ ىتح طبلا

يف نيملسملا نولتاقي نمم اونوكي مل نإ ناسح واإل بربلا مهتلص -
مهترصانم ىلإ مهرب كعفدي ثيحب وماالمهت مدع طرشبو مهنيد

. كيلع هللا اهضرف يتلا تابجاولا ضعب كرت وأ نيملسملا ىلع

اوبيجتسي اإلسالموأ يف اولخدي نأ اهل طرتشي ال ةلصلا هذهو
فورعملا ب نيدلا ولا ةبحصل طرتشي مل هناحبس فهللا مهل كتوعدل

، هيلإ ةوعدلا بقيال يفاإلسالموأ ال خدي نأ نامقل ةروس ةيآ يف امك
درو ام طقف هديقيو اقلطم ءاج فورعملا ب ةبحصلا يف اإلنذ امنإو

؛ مهلعفب نيدلا يف انلتاق نم يلوت نع يهنلا نم ةنحتمملا ةروس يف
هل. ةوادعلا عإالن وأ نيدلا ب ءازهتس كاال مهلوق لا،وأ تقلا ةرشابمك

ثيح طقف ايندلا رومأ يف كلهأ لصت نأ كيلع جرح فال هيلعو
و ليملا نم اعون كلذ دعي اإلسالموال ىلإ مهتوعد كل قبس دق كنأ
تلز وال تركنأ تمد ام رفكلا نم هيلع مه ام ىلإو مهيلإ نوكرلا
كدلا و قح يف األرم ناك نإو ، هيلع مه يذلا رفكلا مهيلع ركنت

. نيدلا ب ءازهتس هنماال رركت اذإ قيضأ

كرشتل كادهاج نإو " ىلا عت هلوق ريسفت دنع يربطلا قلااإلمام
"... ملع هب كل سيل ام يب

نأ ىلع كادلا ،و ناسن اإل اهيأ كدهاج نإو : هركذ ىلا عت لوقي "
،و كيرش يل هنأ ملعت ال امم ، يريغ يعم يايإ كتدابع يف يب كرشت



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

نم هيلع كادارأ اميف امهعطت ،فال اريبك اولع هركذ ىلا عت هل كيرش ال
يف امهبحاصو : لوقي ( افورعم ايندلا يف امهبحاصو يب،( كرشلا

وال كبر نيبو كنيب اميف هيف، كيلع ةعبت ال اميف امهل ةعاطلا ب ايندلا
مثإ."أ.هـ.

نيذلا نع هللا مكاهني "ال ىلا عت هلوق ريسفت دنع هللا همحر قولا
"... نيدلا يف مكولتاقي مل

:ال كلذب يِنُع قلا: نم لوق باوصلا ب كلذ يف لا األوق ىلوأو "
للملا فانصأ عيمج نم ، نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني

ّمع ّلجو هللاّزع ،نإ مهيلإ اوطسقتو ، مهولصتو مهوُّربت نأ نايد واأل
( ْمُكِراَيِد ْنِم ْمُكوُجِرْخُي ْمَلَو ِنيِّدلا يِف ْمُكوُلِتاَقُي ْمَل َنيِذَّلا ): هلوقب
،وال ضعب نود اًضعب هب ْصصخي ملف ، هتفص كلذ ناك نم عيمج

برحلا لهأ نم نمؤملا ،ألنّرب خوسنم كلذ قلا: نم لوقل ىنعم
بسن وال هنيبو هنيب ةبارق ال نمم ،وأ بسن ةبارق هنيبو هنيب نمم

ألله هل،وأ دالةل كلذ يف نكي مل اذإ هنع ّيهنم وال مّرحم ريغ
دق سالح. وأ عارُكب مهل ةيوقت أللهاإلسالم،وأ ةروع ىلع برحلا
يف ريبزلا نبا نع هانركذ يذلا ربخلا كلذ، يف انلق ام ةحص نيب

."أ.هـ. اهمأو ءامسأ ةصق

ا تقبس دقف مهتوادعو مهل ربلا نيب عمجلا ةيفيك نع كلا ؤس امأ -
لا: ؤسلا يف ءاج هباشم لا ؤس ىلع ةباج إل

,و ةيلكلا ب هنم ؤربتلا نم الدب رفاكلا نأ انملعت : لضافلا انخيش "
عتلا:" هلوق لثم نم رفاكلل ةبحم عون تبثت تاي اآل ضعب نأ دجن

قفون فيكف , ةيباتكلا ةجوزلا ةبحم "وأ تببحأ نم يدهت ال كنإ
". ءازجلا ريخ هللاانع كازج ,و كيف هللا كراب ؟ امهنيب

: باوجلا و

بحلا ريغ ءيش ،وه رفاكلل هنع يهنملا بحلا نأب امهنيب قيفوتلا "
هتأرم ال لجرلا ليمو ةوهشلا اهعفاد يتلا ةحابملا ةيجوزلا ةدوملا و
عونلا اذه سيل هنع يهنملا ..ف ةيباتك ةجوز وحن دجوي دق يذلا
ليملا و دييأتلا و ةرصنلا ىلإ ةيدؤملا ةدوملا و بحلا وه امنإو يعبطلا
هلوق يف روكذملا بحلا ،و مهترصانمو مهل االة وملا و مهفص ىلإ
تببحأ نم يأ تببحأ نمب دارملا ( تببحأ نم يدهت ال كنإ ) ىلا عت
ملسملا ىلع جرح ،فال هتببحأ نم دارملا سيلو يدتهي نأ تدرأو
مهنوكل وأ هنم مهتبارقل كلذ ناك ءاوس ةيادهلا رافكلل بحي نأ يف

مهل بحي نأ نيب قرف نكلو ، ةرصنلا و ةوخنلا و ةءورملا يوذ نم
هتبحمو ، اذه ريغ اذهف ، مهسفنأ مه مهبحي نأ نيبو ةيادهلا

ال كلذكو ، اهضقانت االةوال وملا مزلتست ومباالةوال تسيل مهتيادهل



داهجلا و ديحوتلا (46)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

نبا لوقي ، هقلخل وأ هتبارقل رافكلا ضعب هبحأ ول ملسملا ىلع جرح
لوسر مع طبلا يبأ يف تلزن اهنأ نيحيحصلا يف تبث دقو " ريثك

يف موقيو ، هرصنيو هطوحي ناك دقو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا
يبأ بح عون اذهف "أ.هـ. ايعرش ال ايعبط [ اديدش ابح[ هبحيو هفص
بحلا ال ةبارقلل يعبطلا بحلا ملس هيلع هللا ىلص يبنلل طبلا
هبحي نأ يف ملسملا ىلع جرح ..فال عابت لإل يضتقملا يعرشلا
جرحلا امنإو .. كلذ وحنو مهنم هتبارقل وأ ألخالهق هنورصنيو رافكلا

،قلا ىلا عت هلل مهتداحمو مهرفك ىلع مهبحيو وه مهداوي نأ يف
َّداَح ْنَم َنوُّداَوُي ِرِخآْلا ِمْوَيْلا َو ِبِهَّللا َنوُنِمْؤُي اًمْوَق ُدِجَت :(اَل ىلا عت

ْمُهَتَريِشَع ْوَأ ْمُهَناَوْخِإ ْوَأ ْمُهَءاَنْبَأ ْوَأ ْمُهَءاَبآ اوُناَك ْوَلَو ُهَلوُسَرَو َهَّللا
ٍتاَّنَج ْمُهُلِخْدُيَو ُهْنِم ٍحوُرِب ْمُهَدَّيَأَو َناَميِإْلا ُمِهِبوُلُق يِف َبَتَك َكِئَلوُأ
ُهْنَع اوُضَرَو ْمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر اَهيِف َنيِدِلا َخ ُراَهْنَأْلا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت

(22)"أ.هـ. َنوُحِلْفُمْلا ُمُه ِهَّللا َبْزِح َّنِإ اَلَأ ِهَّللا ُبْزِح َكِئَلوُأ

وهللاأملع.

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (47)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

دارفأو يواسمحلا يعيرشتلا سلجملا باون مكح ام
؟ ةموكحلا

لا:953 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

: لضافلا انخيش .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

رافك نودترم ءارزولا و يواسمحلا يعيرشتلا سلجملا باون له
األ كرشلا يف نيعقاولا و نيسبلتملا هللا؟ عرشل نيلدبملا ؟؟ مهنايعأب
يف لهجلا ب نورذعي ال مهنأ ةيدجنلا ةوعدلا ألةمئ انأرق امك , ربك

مأال؟؟ رافك اونوكي لهف األربك كرشلا

هللا كراب ؟؟ مهلهجب نورذعي مهنأ مأ نودترم ةموكحلا دارفأ له
. مكيف

يداهج يفلس : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا
.. دعبو

نيلقتسملا باونلا وأ حتف باون وأ سامح باون نيب قرف :ال ةيادب
ةقيقح تمادام ، بابلا اذه يف مهريغ وأ ةيفلسلا ءايعدأ باون وأ

ىلإ مكاحتلا ،و ةيطارقميدلا نيدل اقفو عيرشتلا : يهو ، ةدحاو ةباينلا
عورشلا لبق ،وولاالءاهل اهمارتحا ىلع مسقلا ،و ةيعضولا نيناوقلا

عيمج مرتحي مسقلا اذهل ةجيتن وضعلا ؛ف ةيعيرشتلا ةفيظولا يف
مل ولو ىتح ، ةيرثك األ اهرقتو اهعرشتس يتلا ةيرفكلا تاعيرشتلا



داهجلا و ديحوتلا (48)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

هذهو كلذ، ىلع مسقأ ؛ألهن اهيلع قفاوي ،وأ اهعيرشت يف كراشي
.( ريهامجلا ةيمكاح ) ةيطارقميدلا نيد ةقيقح

رفكلا بكترا نمف ؛ عيمجلا دنع اًحضاو نوكي نأ بجي األرم اذهف
وأ يناملَع بزح وأ سإاليم بزح نم ناكأ ءاوس رفكي كرشلا وأ

. يداحلإ بزح

يتلا تاموكحلا نم اهريغ وأ سامح ةموكح ءارزوو باون : اًيناث
نودترم هللا لزنأ ام ريغب مكحتو ، ةيرفكلا تاعيرشتلا عرشت
عيرشتلا ةيصاخ مهتسراممب األربك كرشلا اوبكترا ؛ألمهن مهنايعأب

ريغ وهو هارك، إالباإل نورذعُي ال مهف اذهل ، هدحو هلل يه يتلا
. مهرايتخاب ةيكرشلا سلا جملا اولخد ؛ألمهن ققحتم

- سامح ةموكح مهيف امب - ةيتوغاطلا تاموكحلا شويج ثاًثلا:
مه ؛ألمهن مهنايعأب نودترم مه ةينم األ اهتزهجأ عيمجو اهتطرشو
ريغب مهمكح ناكرأ نوتِّبثيو ، مهنولوتيو ، تيغاوطلا نورصني نيذلا

، ةيرفكلا ريتاسدلا و ةيعضولا نيناوقلا نوذفنيو هللا، لزنأ ام
دنج مكحف ، ةرهاظلا تايرفكلا نم كلذ ريغ نوبكتريو ، اهنورصنيو

َناَماَهَو َنْوَعْرِف ىلا:{َّنِإ عت ؛قلا هسفن توغاطلا مكح وه توغاطلا
اَّنِإ اَنَّبَر اوُلا ىلا:{َقَو عت :8]،قولا صصقلا ]{ َنيِئِطاَخ اوُناَك اَمُهَدوُنُجَو

ىلا: عت :67]،قولا بازح }[األ اَليِبَّسلا اَنوُّلَضَأَف اَنَءاَرَبُكَو اَنَتَداَس اَنْعَطَأ
ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُرَفَك َنيِذَّلا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُنَمآ َنيِذَّلا }
يف انملع نم إال مكحلا اذه نم جرخي :76]،وال ءاسنلا ]{ ِتوُغاَّطلا

. اًمهوتُم ال اًربتعم اًّيعرش اعنام هقح

ا تامدخلا و ةحصلا و ميلعتلا يفظومك : ةموكحلا دارفأ يقاب : اًعبار
اًحارص اًرفك اوبكترا إالاذإ نورفكي ال اهريغو فاقو واأل ةيعامتج ال

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ .. اًحاوب

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (49)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (50)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ فدلا عم ديشان األ ىلإ عامتس اال مكح

لا:655 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

اهنأب ينباجأف اإلسالةيم ديشان األ مكح نع خياشملا أدح سأتل
ةشئاع انتديس ناب هل تلقف داهجلا ديشانأ ىوس ةزئاج ريغ اهلك

نيح ديعلا يف اهتاقيدصو يه فوفدلا برضت تناك اهنع هللا يضر
زاوج ىلع لدتسي اذهبو ديع مويلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص قلا

و ثيدحلا اذه ىور يذلا : خيشلا ينباجأف ديشنلا ب امفبكلا فدلا
. هيوري أال هيلع ناك نيدلا ةحلصم فرعي ال ملعا هللا

و عاقي نماإل ةيلا خلا ديشان األ ىلإ عامتس اال مكح نع انه يلا ؤسو
؟ فوفدلا

يذلا ) خيشلا كلذ امقهلا لوقن نأ انل زوجي له : يناثلا يلا ؤسو
أال هيلع ناك نيدلا ةحلصم فرعي ال ملعا وهللا ثيدحلا اذه ىور
ام يغلنو ثيداح نماأل انئش ام يورن نأ انل زوجي لهف ..( هيوري

. مكيف هللا كراب درلا رظتنن ؟؟ ءاشن

صاصرلا ةفزاع : لئاسلا

* * *

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ىوتفلا تقبس تارثؤملا نم يلا خلا ديشنلا ىلإ عامتس اال مكح -
عزانتملا ةيهقفلا الةيف خلا لئاسملا نم فدلا نأ انه ديزأو ، هيف

و لا جرلل اعامتساو ابرض همكح يف فلتخم وهف ؛ ءاملعلا نيب اهيلع
هازوج ىلإ ةلبانحو ةيعفاشو ةيكلا م نم روهمجلا بهذف ءاسنلا

واأل دايع كاأل تابسانملا ىلع هرصق مهضعب ناك نإو ءاسنلا و لا جرلل
يف اعامتساو ابرض مرحم هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذو ، اهريغو حارف



داهجلا و ديحوتلا (51)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

يف حابم هنأ ةيميت نبا اإلسالم خيش نع روهشملا وهو لا جرلا قح
فرعي مل هنأ ركذ دقو لا، جرلا نود تابسانملا يف طقف ءاسنلا قح
هلمعتسا نم نومسي اوناك لب فلسلا دنع لا جرلل فدلا ىلع برضلا

.. ثيناخملا لاب جرلا نم

مراحملا وأ راغصلا نم هبرض عامس لا جرلل ءاملعلا ضعب صخرو
هتيب يف كلذ لثم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا راكنإ مدعل مهوحنو

. ديعلا موي

نيدلا ةحلصم فرعي ال ثيدحلا ىور يذلا نأ لجرلا لوق امأ -
"؟ألن ثيدحلا ىور يذلا "ب دصق نم مث كش وال ركنم لوق وهف

ملعأو هنمو انم ريخ مهو نوعباتلا هاور مهنعو ةباحصلا مه هيوار
ولو ينع اوغلب " قلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،و نيدلا ةحلصمب
اذه لثم يوري أال يوارلا ىلع هنأ لجرلا اذه ررقي فيكف " ةيآ

؟! ثيدحلا

نع نوفلا خي نيذلا رذحيلف " ىلا هللاعت لوقب لجرلا اذه ركذنف
اإلمام هرسف دقف " ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ

. ملعأ .وهللا هسفن يف ىوهل ثيدحلا دري يذلا هللاب همحر دمحأ

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (52)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ ةيرثأ ةروص هيف دجسم يف الة صلا مكح ام

لا:959 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

17 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

قطانم دحا يف ادج ةميدق ةنذئمل ةروص انتيرق دجسم يف دجوي
ةئيضم ةريبك ةروص يهو اهقيلعتب دجسملا يناب طرتشا نيطسلف
دجسملا ىلع نيمئاقلا ىلع انحرتقا ةرشابم بارحملا قوف ةقلعم

هيف؟ يلصن نأ انل زوجي له اولعفي مل مهنكلو اهتلا زإ

. مكب هللا كرابو اريخ هللا مكازجو

يماشلا ةديبع وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هلآ ىلعو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا، مسب
... دعبو ، هبحصو

يف اهقيلعت زوجي ،وال حاور األ تاوذ نم روصلا ذاختا زوجي ال
ةلدأ مومعل ؛ امهوحنو الت حملا و تويبلا ك اهريغ يف ،وال دجاسملا

: اهنمو ؛ روصلا ميرحت

رمع هللانب دبع نع امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا هجرخأ ام
قلا:"نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ،نأ امهنع هللا يضر
اويحأ مهل: لا قيو ، ةمايقلا موي نوبذعي روصلا هذه نوعنصي نيذلا

ىلص هللاِ َلوُسر هنع:َّنأ هللا يضر ةحلط يبأ نعو ،" متقلخ ام



داهجلا و ديحوتلا (53)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

َوالَ ٌبْلَك ِهيف ًاتْيَب ُةَكَِئ َملاال ُلُخْدَت ،قلا:(الَ ملسو هيلع هللا
هللا يضر هللا دبع نب رباج نع يذمرتللو . هيلع قفتم ،( ٌةَروُص
يف ةروصلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن قلا:" امهنع

." كلذ عنصي نأ ىهنو ، تيبلا

وحنو نذآملا و لا بجلا و راجش كاأل حور األ تاذ ريغ نم روصلا امأ
ىلإ ةليسو حبصت ملو ، سّدَقُت مل اهنأ طاملا ءيش اهيف سيلف كلذ؛

هللا َلوسر ُتعمس ،قلا: امهنع هللاُ يضر سابع نبا لوقل ؛ كرشلا
ِّلُكِب ُهَل ُلَعْجُي ِراَّنلا يف ٍرِّوَصُم :(ُّلُك ُلوقي ملسو هيلع هللا ىلص ِ

ال َتْنُك ْنإف : سابع نبا ).قلا َمَّنَهَج يف ُهُبِّذَعُيَف ٌسْفَن اَهَرَّوَص ٍةَروُص
اذإف . هيلع قفتم ِهيِف. َحوُر الَ اَمَو َرَجَّشلا ِعنْصاَف الً، ِعاَف َّدَُب

. اهؤانتقا زاج روصلا هذه عنُص زاج

نإ ةحيحصف روصلا هذه لثم هيف يذلا دجسملا يف الة صلا امأ
صالمهت،فاأل نع نيلصملا لغشت ةروصلا هذه تناك هللا.إالنإ ءاش
كلت نم هيف ام اوليزي ىتح دجسملا نع نيلوئسملا ةحصانم ىلو

. روصلا

. قيفوتلا يلو وهو . ملعأو ىلعأ ىلا وهللاعت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (54)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

نم )وأ حتف نم( نيدترملا ةبحم ءاعدا زوجي له
؟ نييفلسلا نيدهاجملل انتبحم نامتكو ( سامح )

لا:912 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

17 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

؟ نيدهاجملا ةبحم نامتكو نيدترملا ةبحم ءاعدا زوجي له

حيحصلا جهنملا ىلع ةرئاسلا تاميظنتلا يه ام رخآ لا ؤسو
ال. يزج اركشو مهلك مهركذ ءاجرلا

قيدصلا وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

نأ ملعا ):( ميهاربإ (ةلم يف يسدقملا دمحم وبأ انخيش :قلا اًلوأ
ةيبلا غ ىرن يتلا اهتامهم مهأ نمو ميهاربإ ةلم صئاصخ صخأ نم

: اهتامأو اهرجه مهرثكأ لب اًميظع اًريصقت اهيف نيرصقم اننامز ةاعد

. ةلطابلا مهتادوبعمو نيكرشملا نم ةءاربلا راهظإ 
مهنيناوقو مهجهانمو مهتهلآبو مهب رفكلا الن عإو 

. ةيكرشلا مهعئارشو
مهلا وألوح مهعاضو وأل مهل ءاضغبلا و ةوادعلا ءادبإو 
هنم اوأربيو هلك كلذ اوكرتيو هللا، ىلإ اوعجري ىتح ةيرفكلا

هب. اورفكيو



داهجلا و ديحوتلا (55)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

ْذِإ ُهَعَم َنيِذَّلا َو َميِهاَرْبِإ يِف ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ْمُكَل ْتَناَك ىلا:{ْدَق عت قلا
ْمُكِب اَنْرَفَك ِهَّللا ِنوُد ْنِم َنوُدُبْعَت اَّمِمَو ْمُكْنِم ُءآَرُب اَّنِإ ْمِهِمْوَقِل َقاوُلا

{ ُهَدْحَو ِبِهَّللا اوُنِمْؤُت ىَّتَح اًدَبَأ ُءاَضْغَبْلا َو ُةَواَدَعْلا ُمُكَنْيَبَو اَنَنْيَب اَدَبَو
.[4: ةنحتمملا ]

وماالة نع نينمؤملا ىلا هللاعت ىهن :"امل ميقلا نبا علاالةم لوقي
ناودعلا ب مهترهاجمو مهنم ةءاربلا و مهتاداعم كلذ ىضتقا رافكلا

.(69/3) دئاوفلا عئادب نم حلا"أ.هـ. لك يف

}يأ ادبو }: هلوقف ىلا:" هللاعت همحر قيتع نب دمح خيشلا لوقيو
نم مهأ ىلو ؛ألناأل ءاضغبلا ىلع ةوادعلا ميدقت لمأتو ، نابو رهظ
اًيتآ نوكي فال مهيداعي وال نيكرشملا ضغبي دق ناسن اإل نإف ، ةيناثلا
نم اًضيأ ،والدب ءاضغبلا و ةوادعلا هنم لصحت ىتح هيلع بجاولا ب
نإو هنأ ملعاو . نيتنّيب نيترهاظ نيتيداب ءاضغبلا و ةوادعلا نوكت نأ
اهراثآ رهظت ىتح هعفنت ال اهنإف ، بلقلا ب ةقلعتم ءاضغبلا تناك

، ةعطاقملا و ةوادعلا ب نرتقت ىتح كلذك نوكت ،وال اهتام عال نيبتتو
و ةاجنلا ليبس نم "أ.هـ." نيترهاظ ءاضغبلا و ةوادعلا نوكت ذئنيحف

.(. كارش اإل لهأو نيدترملا وماالة نم كاكفلا

ال هلك،نأ كلذ دعب ملعاو كلذ:( دعب يسدقملا انخيش قلا مث
يف نامتكلا و ةيرسلا بابسأب واألذخ ميهاربإ ةلمب مايقلا نيب يفانت

ببسلا اذه دري ال هلك اذه كوالانم .. نيدلا ةرصنل داجلا لمعلا
هيلع واألةلد ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ذخأي ناك يذلا ميظعلا
ةيرسلا هذه نإ قيلا: يذلا نكلو .. ىصحت نأ نم رثكأ هتريس نم

واإل طيطختلا ةيرس يهو .. يقيقحلا اهناكم يف عضوت نأ بجي
ةلطابلا مهتهلآو مهجهانمو تيغاوطلا ب رفكلا و ميهاربإ ةلم ،امأ دادع

ذنم عإالاهن يغبنيف ، ةوعدلا ةينلع نم ،لب ةيرسلا يف لخدت ال هذهف
هللا ىلص يبنلا لوق لمحُي كلذ ىلعو ، اًقباس انيب امك قيرطلا لوأ
.." قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط :"الزتلا ملسو هيلع

تيغاوطلل ةنهادم اهمتكو اهؤافخإ ..امأ هريغو ملسم هاور . ثيدحلا
انيبن يده نم سيلف .. مهبصانم يف ءاقتراو مهفوفص يف اًلغلغتو ،

باحصأ ةيرسو يده نم وه لب .. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
َيِلَو ْمُكُنيِد :{ْمُكَل اًضيأ مهل قيلا نأ بجي نيذلا ةيضر األ تاميظنتلا

و دادع اإل يف ةيرس - ةوعدلا يأ: - اهنأ خوالةصاألرم ..{ ِنيِد
).أهـ. غيلبتلا و ةوعدلا يف ةينلع ، طيطختلا

ةبحم نامتكو ، نيدترملا ةبحم ءاعدإ زوجي ال قبس ام ىلع ًءانبو
ةرصنو ومواالة ، نيدترملا ةوادعو ضغب بجاولا لب ، نيدهاجملا

، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يده نم اذهو ، نيدحوملا نيدهاجملا
مهتادوبعمو نيكرشملل ةوادعلا و ضغبلا رهظأ ةوعدلا ةيادب نمف

فال نيدلا ةرصن لجأ نم لمعلا و طيطختلا و دادع اإل امأ ، ةلطابلا



داهجلا و ديحوتلا (56)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

. نامتكلا و ةيرسلا نم هيف عنام

ةزغ ةحاس ىلع ةدوجوملا ةيفلسلا تاعامجلا َّنأ ملعا : اًيناث
،و حيحصلا جهنملا نم دعبلا و برقلا ةيحان نم اًنِّيب اًتوافت توافتت

يلي: ام دجي تاعامجلا هذه عقاو ىلإ رظانلا

عجري اذهو ، جهنملا لئاسم يف حوضولا مدعو طبختلا 
. اهقيقحتو لئاسملا طبض مدعو ، ملعلا ةلقل

. ةنيم األ ةيوقلا ةدشارلا ةدايقلا ىلإ راقتف اال 
نم ريثك يف روصقلا . ةيعرشلا ةيعجرملا ىلإ راقتف اال 

. ىرخ األ بناوجلا

،و حيحصلا جهنملا نم برقلا يف توافتت تاعامجلا هذه انلق امكو
رِّثكُيو قحلل تاعامجلا هذه برقأ نع ثحبي هسفنل حصانلا بيبللا

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ . ءامس األ ركذن نأ انه بحن ،وال اهداوس

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (57)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ اهلهأ ةرايز نم هتجوز عنمي نأ جوزلل زوجي له

لا:596 ؤسلا ةرسمقر األ هقف : مسقلا

17 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

مكايإو هللا انعمجو ماركلا انخياشم هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
.. هشرع لظ تحت

وه: يلا ؤس

مهترايزب يه موقت وال اهترايزب اهلهأ موقي نأ نم هتجوز عنم جوز
يف اهجوز ةعاط ةجوزلا ىلع لهف - مسق وأ اهيلع فلح نودب -

قولخمل ةعاط (ال ثيدحلا صن يف لخدي اذه نأ ,مأ اهلهأ ةعيطق
.( قلا خلا ةيصعم يف

اهلهأ نيب مهافت ءوس دعب اذه ناكو ءوس. لهأ اوسيل اهلهأ نأ عم
جوزلا ةيحان نم يفاألروم سبل كانه نأ حضتا كلذ دعبو جوزلا و

. اريخ هللا مكازجو .. هفقوم يلع رصأ كلذ عمو

blall: لئاسلا

* * *

: باوجلا

كازج لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
... اريخ هللا

نإف اهجوز نذإب إال اهلهأو اهبراقأ ةرايزل جرخت نأ ةجوزلل زوجي ال
أل ةعنقم ةحضاو ابابسأ اهل دبي مل ولو جرخت إوالمل تجرخ اهل نذأ
مل هناحبس فهللا براق واأل األله ةعاط ىلع ةمدقم جوزلا ةعاط ن

.. هعيطتل إال ةأرملا ىلع لجرلل ةماوقلا لعج



داهجلا و ديحوتلا (58)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

جوزلل له ، ةصاخ اهيدلا ول ةجوزلا ةرايز يف اوفلتخا ءاهقفلا نكل "
ةيكلا وملا ةيفنحلا بهذف . هتعاط اهمزلي لهو ، كلذ نم اهعنمي نأ
ىلإ ةلبانحلا و ةيعفاشلا بهذو . كلذ نم اهعنمي نأ هل سيل هنأ ىلإ
نكل ، هنذإب إال امهيلإ جرخت ،فال هتعاط اهمزليو ، اهعنمي نأ هل هنأ
ىشخي اهل،إالنأ امهترايز نم وال امهم كال نم اهعنمي نأ هل سيل

. ررضلل اعفد امهعنميف ، امهترايزب اررض

(يأ انِمز اهوبأ ناك ولو ": قئارلا رحبلا يف يفنحلا ميجن نبا قلا
، هدهاعت نم اهعنمي جوزلا و اهتمدخ ىلإ جاتحي وهو )ثمال اضيرم
. ريدقلا حتف يف اذك , ارفاك األبوأ ناك املسم هيصعت نأ اهيلعف
" مراحملا و نيوب األ ةرايز ىلإ جورخلا اهل نأ هانركذ امم ديفتسا دقو

أ.هـ.

يفو ":( يكلا "(م ليلخ نتم ىلع ليلك واإل جاتلا " يف قولا
، اهيخأو اهيبأ رادل جورخلا نم هجوز عنمي نأ لجرلل سيل : ةيبْتُعلا

ةأرما يف هللا همحر دمحأ قولااإلمام .."أ.هـ. كلذب هيلع ىضقُيو
إالنأ اهمأ نم اهيلع بجوأ اهجوز ةعاط ": ةضيرم مأو جوز اهل

اهل"أ.هـ. نذأي

يف اهيوبأ ةعاط اهمزلي :"ال فاصن يفاإل يلبنحلا يوادرملا قولا
األ لعلو ." قحأ اهجوز ةعاط .لب اهوحنو ٍةرايز ,وال اهجوز قارف

طارتشا نم ةلبانحلا و ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام وه - ملعأ -وهللا حجر
يف ءاج :ام نيوب األ ةرايز يف كلذ ىلع لدي اممو جوزلا نذإ
يبنلل اهنع هللا يضر ةشئاع لوقو ، اإلكف ةصق يف نيحيحصلا

".قلااإلمام يوبأ يتآ نأ يل نذأتأ ": ملسو هيلع هللا ىلص
{: يوبأ يتآ نأ يل نذأتأ }: اهلوقو " بيرثتلا حرط " يف يقارعلا

.."أ.هـ.. اهجوز نذإب إال اهيوبأ تيب ىلإ بهذت ال ةجوزلا نأ هيف

اهيدلا و ةرايزب هتجوزل حمسي نأ جوزلل ىلو األ نإف كلذ عمو
، مهدحأ ةرايزب ررضلا ققحت دنع إال كلذ نم اهعنمي ،أوال اهمراحمو
نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ ودق محرلا ةعيطق نم اهعنم يف امل
ببس كانه نكي مل نإ اهلهأ ةلص نم هتجوز هعنم يف مثأي جوزلا
اهلهأ ةرايز يف املو ، هتفلا خم ىلع هنذإ مدع اهلمح امبرو ، عنملل

وأال ىلعو ، اهيلع رورسلا لا خدإو ، اهرطاخ بييطت نم اهماحرأو
. ملعأ ."..وهللا ةرس واأل جوزلا ىلع عفنلا ب دوعي كلذ لكو اهد،

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (59)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

رشع ةيناث لا ةعومجملا سرهف

؟ يلو ريغبو َ ارس جاوزلا مكح 

مهمكاحم ىلإ مكاحتلا و دوهي دنع لمعلا مكح 

؟

و برغملا صالة نيب ميلستلا مدع لوح لا ؤس 

؟ اهتنس

طلا ىلع ةضورفم ةيلهاج ةدام ةسارد مكح ام 

؟ اهتسارد الب

نع ( ةأرملل هجولا ةيطغت ) رامتخ اال مكح ام 

؟ جوزلا يخأ

؟ اإلسالةيم ةينوتركلا موسرلا ةدهاشم مكح 

؟ يعيشلا نم ةينسلا جاوز مكح 

؟ لعف دودر داهجلا نوكي له 

دنعاإلتحال لا ستغ نعاإل رذعلا هعنم نم مكح 

م؟

؟ يواضرقلل ريصب يبأ ريفكت لوح لا ؤس 

داوم ىلع نزخم لوؤسمك يلمع مكح ام 

؟ ةيعضولا نيناوقلا خسن يف مدختست ةيساطرق

لوصحلا ديري نمل ةداهشلا مكح نع راسفتسا 



داهجلا و ديحوتلا (60)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيناثلا ةعومجملا

؟ ةلودلا نم ةيعماج ةحنم ىلع

ىلع نيهركملا وأ ءايرب نماأل تام نم مكح 

؟ نيدهاجملا تايلمع يف لا تقلا

قلحي نأ ةزغ يف يفلس دهاجمل زوجي له 

؟ هرعش وأ هتيحل

اوذختاف رصم متلخد (اذإ ثيدح لوح لا ؤس 

)؟ ادنج اهنم

؟ ءاعد ظفل ةحص لوح لا ؤس 	

ةيمستلا زوجي لهو هللا ءامسأ نم ليلجلا له 

؟ ليلجلا دبعب

؟ ةءاربلا و ربلا نيب عمجي فيك 

يواسمحلا يعيرشتلا سلجملا باون مكح ام 

؟ ةموكحلا دارفأو

؟ فدلا عم ديشان األ ىلإ عامتس اال مكح 

؟ ةيرثأ ةروص هيف دجسم يف الة صلا مكح ام 

)وأ حتف ) نم نيدترملا ةبحم ءاعدا زوجي له 

؟ نييفلسلا نيدهاجملل انتبحم نامتكو ( سامح نم(

ةرايز نم هتجوز عنمي نأ جوزلل زوجي له 

؟ اهلهأ


